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 ..شاهد احلال

ربإسنادٍ ى الطرباينُّ و  جبلٍ  بنِ  عن معاذِ  ٍد جي   وأيب ع قاال ةَبيد  :
 :ملّه وس وآِل عليِهُهللاى ا صلِّهللا ا رسولُقالَ
 مث،   وخالفةً  رمحةً  يكونُ مث،  ةًوبن و محةً ر  بدأَ  هذا األمر   إنّ ((
مث،  عضوضاً لكاً مِ كائنكائن ع تاًووج ِربيف األرِض وفساداًةًي : 
يسلُِّحت ون احلرير والفروج  واخلمور ، رزقون علـى ذلـك      وي
نصرونوي،قَلْ حىت يَهللا انَوع زلّ وج ((. 
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 اإلهداء

إىل مِقن بِمي ن ضاملُوِفقُحايا الس نةهار .. 
ِباِئوإىل التيف ِرني اخلَِةلَح ماِتدِملا العةي.. 
 لصـحوةِ اغتنام مرحلِة ا  ))  ِةلَحر املَ اِببش(( ن   مِ نيِعلِّطَتوإىل املُ 

لباً وإجياباًس.. 
 املؤلف
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@املقدمة

 الذي قدر فهدى، والذي أخرج املرعى، فجعله غثاء أحـوى، والصـالة             هللاحلمد  
. هللاِإالّ ما شـاَء ا .  سنقِْرئُك فال تنسى﴿: والسالم على سيدنا حممد املخاطب من مواله     

 عي هوما خيَفَى     لمِإن راجلَه  . للي كرسيى  ونروعلى آله وأصحابه الكرام     ،]٩-٦: األعلى[ ﴾س 
 .األعالم، وعلى التابعني هلم بإحسان إىل يوم اللزام

ني، لما اختلط األمر، وضاق الصدر، وتشوش الفكر على كثري من املس          ملوبعد فإنه   
أمنـاطٌ مـن أعمـال الغـدر        :  وإنْ شئت فقُل   –كر  ملوطغى على العقول اخلداع وا    

 ﴾وسحروا أَعين الناِس واسترهبوهم وجاؤوا بِسحٍر عِظـيم       ﴿: اىل  والسحر، قال تع  
 وخاصة يف أمر الدين والتدين، ووصلت أصابع العبث إىل حرمـات  - ]١١٦: األعراف  [

ر عدو اإلسالم مرحلة الغثـاء أي       ثماإلسالم وحدوده الشرعية وضوابطه املرعية، واست     
يله ورِجِله، وشـاركهم يف األمـوال واألوالد،        فجلَب على شعوب امللة خب    . ارثماست

ولود، حىت  ملوتضافر أولئك مع الشيطان على صنع الوعود والعهود، وخداع الوالد وا          
ـ ظهر الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملـوا؛                ا مل

ض كان األمر كذلك رأيت أن من الواجب على مثلي وأمثايل كشف بعـض غـوام              
ع غشاء الزيف املتراكم عن عقليات املتأخرين، ليدركوا بيقني من هو           نـزاملراحل، و 

ي يقينـا   لمالعدو ومن هو الصديق ؟ وأين طريق النجاة وما هي أسباب اهلالك؟ مع ع             
 وال راد لقضائه، وأن له يف خلقه شؤون، وإمنا أمـره    هللاأن القضاء والقدر جيري بأمر ا     

 . كن فيكونإذا أراد شيئا أن يقول له

د على استقراء وقـائع التـاريخ وأحـداث         تموجت يف حبثي هذا جاً منطقياً يع      



 

  )١٢ (

املراحل، مستفيداً من أطروحات املفكرين، وحبوث الباحثني، وما أفرزته تقارير اخلرباء           
ومذكرات املختصني، الذين كان هلم دور فاعلٌ يف توجيه املنطقة اإلسالمية إىل سياسة             

   بوشـعارات   لـم عاصرة، والكشف عن مسرية االستسالم بأقنعـة الع       ملاجحر الض 
الترويض، املقتبسة من نصوص امللة واإلسالم، حتريفـا وتزييفـا لثوابـت السياسـة       
 .واالقتصاد والتربية والتعليم والقضاء واألحكام، وأخريا يف مسألة التدين والديانة ذاا

 والبـد أـا   ..  منها وال مهرب عنـها     إن إثارةَ هذه املسألة قضيةٌ مصرييةٌ ال مناص       
 –ومن خالل كشف أقنعتها احملبوكة، ونثر أوراقها املسبوكة، وتيسري فهم تعقيداا            – 

ي ملستساهم يف تنوير العقل اإلسالمي املعاصر ؛ ليضع نفسه بعد ذلك يف املوقـع العـا               
 .املناسب، أو يرمي ذاته يف أتون التسييس النفعي الكاذب

: مباحث ، وكل مبحث يتناول مسافة من مسافات االتصال واالنفصـال وقد جعلته على   
اتصال األمة بالسقوف السياسية الشرعية ، أو انفصاهلا بسبب السياسات املخادعة القمعية ،             

رات مواقفها ألن البحث خمصوص مبسألة      مثرحلة و تم أتعمق يف تعليل مواقف السقوف امل      ملو
 .، وتنهار األمة بفقدانه القرار ، وكيف تزدهر األمة بوجوده 

اسك املبادئ ، وأما االيار فتعدد الـرؤوس        متية املواقف و  ملقصود باالزدهار عا  ملوا
واقف ، والتاريخ البعيد والقريب ومـا       ملوتنوع املبادئ واألفكار ، وتشرذم الفئات وا      

 .ن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدملجرى فيه خري شاهد على ما حنن بصدده 

 . من وراء القصد ، وهو حسيب ونعم الوكيلهللاوا
@
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النظر إىل السقوف السياسية أمرشرعي  

ع مسألة هامـة    تمإن الربط الواعي بني السياسة والتحول الفكري املربمج يف أي جم          
وضرورية خالل مرحلتنا املعاصرة، وأكثر من ذلك أا تفسر لنا ما انبهم على كـثري               

نازعات ذات الصبغة العدائية بني أهل      ملاء من فشو املتناقضات وا    لماء وغري الع  لممن الع 
وأن السقف السياسي هو املسؤول األول عما يـدور منـذ عشـرات             . امللة الواحدة 

السنوات يف املنطقة اإلسالمية من االحنراف واالنصراف واالختالف، حيـث شـغل            
 جـرا،   لـم ناظرات وه ملااء يف ساحة األمة مبسألة الردود والتأليفات و       لمعشرات  الع  
 لنقض وإثبات املسائل اخلالفية، وكأن األمة لن تقوم هلا          حلَبةَ صراعٍ  لمحىت صار الع  

 .قائمةٌ إال بترسيخ قوٍل ما ضد قوٍل آخر

وتطور احلال اليوم إىل استخدام الوسائل اإلعالمية احلديثة، يف معركـة املذهبيـة             
وسـيظل احلـال   . وف السياسية املطاطيـة  والطائفية والتيارية، حتت مسع وبصر السق     

  اإلسـالمي حـىت تسـتفيق أو        ملنطقـة العـا   ملكذلك يف األوراق اجلديدة املهيئة      
 .زيقمتزق شر تم حىت يدمر بعضنا البعض ون-هللاال قدر ا-

أمر شرعي يلزمنا به اإلسالم، وتدعونا إليه امللة،        السقوف السياسية   إن مسألة النظر إىل     
وإمنا لنحجمها ونضعها يف موقعها الصحيح، ونرتقـي        . احلكم يف الواقع  ال لنقض سياسة    

املقتل الـذي   .. اع العامة ومناظرات اخلاصة إىل املقتل الفاعل يف اجلسد املتداعي         نـزمن  
نفذ منه سهم العدو املتربص، ودخل إىل قلب األمة، ينهشها شاً، ويربطها رغمـاً عـن                

 . يةملارية العاثمجلة السياسة االستادية، بعملاستقالليتها الروحية وا

   يقترن مبرحلٍة سياسيٍة معينٍة، كما أن تسمية          مل يف العا  الفئةإن مفهوم اإلسالمي مفهوم 
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الدول واجلماعات واألحزاب أيضا يقترن مبرحلٍة سياسيٍة معينٍة، وإذا حنن جتاوزنا مسألة            
 اإلسالمي قدمياً ؛ فإننـا ال       مل العا التعليل والتحليل للفئات املتناحرة والدول املتصارعة يف      

 .نستطيع أن نتجاوز هذه املسألة بعد أن سقط قرار دولة اإلسالم

 كله، وهـي    ملرحلة اليت سقط فيها قرار اإلسالم كدولة، كانت مرحلة جديدة يف العا           ملفا
 يـةً لموهذه املرحلة جديرةٌ بالدراسة الواعية املتأنيـة دراسـةً ع         . ار املؤامرات ثماستمرحلة  
. اماً عما سبقها من مراحل الدول اإلسالمية وجمريات أحـداثها           متدراسةً منفصلةً   .. تارخييةً

 ملوبالتايل ستبرز لنا من خالل هذه الدراسة أشكالُ الدول اجلديدة ومهماتها اخلطرة يف العـا       
راجمـه   وب خدمٍة ازاميٍة أمام سياسة الكفـر     زق، وما أفرزته هذه الدول من       تماإلسالمي امل 
 . اإلسالميملالفكرية يف العا

 ملية يف أمة القرآن على رأس مرحلة الغثاء؛ والعا        ملفمنذ أن رسخ الكافر سياسته العا     
 .اإلسالمي يعاين من خطر السقوف املنهارة

عات، وهو ما يسمى باحلكم، أو مركز القرارتموتبدأ هذه السقوف باهلرم السياسي يف ا. 

اش يفرض نفسه ويلزمنا بقبول ما فيه وإن كان كفراً بواحا،           وسواء كان الواقع املع   
شاركة واألخذ بدواعيه ؛ فإن تقريـر احلـال         لمأو كان عدالً إسالمياً ِصرفاً يدفعنا ل      

واستقباح القبيح عند بروز شواهد املعرفة أمر الزم وواجب ال مناص منه، مهما عظم              
 . اإلفصاح يف احلرج 

 عن القرار ومصدر احلركة يف سقوف املراحل السياسية؛ ألن          )١(وائلولقد ختلى رجالنا األ   
احلاكمية قد احنرفت يف عالقتها اخلالصة حبقائق العدل الشرعي، وصارت جمرد غنيمة حيصل             

                                           
النبوي بدًء بقرار اإلمام احلسن بن علي واية        املقصود برجالنا األوائل هو مدرسة آل البيت        ) ١(

 .بكسر السيف على يد األستاذ األعظم الفقيه املقدم حممد بن علي باعلوي
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عليها اجلاهل ورجل اجلماعة املسنود بغريه من قبيلته أو عصبته أو ماله أو غري ذلك، ويف سبيل 
 .ال، وترمل النساء، ويكذب يف األقوال، وختدع األجيالذلك يبذل املال، ولك الرج

 -برغم تخلِّي أسالفنا عنها ورفضها بتاتاً     -وأما اليوم فإننا يف مسألة القرار واحلاكمية        
رار يف ذات املوقف، مع إيضاحاٍت جديدٍة تلزمنا بذلك، وتكشف          تمنرى إمكانيةَ االس  
 .كثرياً مما هنالك

بل وبإشـراف   .. ال وقتل الرجال فحسب   مل يعد يتأتى با   مل فاحلاكمية والقرار اليوم  
، وترشيحها املسبق لرجل القرار، وهـذه علـة         ملوبنظر القوى احملركة لألمور يف العا     

جديدة تضاف إىل علة القرار يف سري املراحل، وهي من أخطر العلل القادمة علينا من               
 .خارج دائرة اإلسالم

 أسباب رفضنا املشاركةَ الفعليةَ كمدرسـة يف        عرفة الفرق بني  ملوهذه وحدها تكفي    
 .مصدر احلركة، وبني ما سبق أن اختاره سلفنا الصاحل من موقف املدرسة ذاا

@
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السقوف السة وأمهّياسييها يف اإلسالمت 
من املقطوع به أن مسألة احلكم يف اإلسالم مسألة هامة وضرورية ، وـا ينتصـر                

دامه تنعدم الكينونة الشرعية يف احلياة ، واحلكـم مـن           احلق وتسود أحكامه ، وبانع    
 .ا اختلف أو اتفق عليهملوجهة نظر اإلسالم قرار شرعي مرجح 

 يف العباد من صالح أمر دينهم ودنيـاهم،  هللاراد امل أداة التنفيذ   – أي احلكم    –وهو  
ألحدمها عن   يف بوتقة واحدة ، ال انفكاك        )) لماحلكم والع (( وجيمع اإلسالم بني طريف     

 . مصدر صياغتهلماألخرى ، حيث يكون احلكم مصدر تنفيذ القرار ، والع

ع التنفيذ والصياغة يف ذات واحدة كما هو على عهد صدر اإلسـالم؛ وقـد               تموقد جي 
يفترقان يف ذوات ، والعلة اخلطرية أن يفصل بينهما أو يعزل أحدمها عن اآلخر ، وهو مـا        

وكان هذا جزءا من الطـاغوت ، وكـان ذلـك  يف             ،  بفصل الدين عن الدولة     يسمى  
ومثلـه  . )) كان بنو إسرائيل يسوسهم أنبياؤهم       ((عصور سبقت كما يف احلديث الشريف       

 .فصل الدولة عن الدين ، وهو لون آخر بصورة أخرى

وكال املصدرين يف اإلسالم كمصدر قرار حمكومان وموجهان بالثوابت الشـرعية، ال            
 واحـذرهم  هللال انـز وأن احكم بينهم مبا أ  ﴿وظائفهما األساسية   جمال للعقل البشري يف     

 هللال انــز  حيكم مبـا أ مل ومن ﴿] ٤٩: ائدةملا[ ﴾ إليك هللال انـزأن يفتنوك عن بعض ما أ 
] ٤٤: ائـدة ملا [﴾فأولئك هم الكافرون  ﴿ويف آية أخرى      ]٤٧:ائـدة ملا [ ﴾فأولئك هم الفاسقون    

 .]٤٥:دةائملا [﴾ونملفأولئك هم الظا﴿وأخرى 

وإذا ما ثبت التوافق والتالزم بني هذين املعادلني جاءت بعد ذلك مسألة االجتهاد ومسألة              
صلحة الالزمـة وتطـور     ملفاحلاجة وا . التوسعة على احلكام يف األحكام ومسائل االحتكام      
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 .الوسائل مسألة يراعى فيها اختالف أحوال الزمان من خالل فهم النصوص

السياسة ما كان فعال يكـون      : عن ابن عقيل  )) الطرق احلُكِْمية   ((  كتب ابن القيم يف كتابه    
. ل به وحي  نـز يضعه الرسول وال     ملمعه الناس أقرب إىل الصالح وأبعد عن الفساد؛ وإن          

 

ال سياسة إال مبا نطق به الشرع ؛ فقد غِلط وغلّط الصحابة ، فقد جرى               : ومن قال   
السرية ، وكفى حتريق علي للزنادقة وحتريـق         ب ملمن اخللفاء الراشدين ما ال جيحده عا      

 .)١(اهـ. صاحف ونفي عمر نصر بن حجاجلمان لثمع

 وإمنا حنن   -وهي االجتهاد يف فهم النص    –ويف حبثنا هذا لسنا بصدد املسألة الفرعية        
ا امتلـك قـرار     ملاالستعمار األورويب   ، حيث إن    موقع القرار   .. بصدد السقف ذاته  

 يتـدخل إال يف  ملية ترك هلا مسألة االحتكام فيما دون ذلك، والدول اإلسالمية والعرب 
 .ني أنفسهم لمقضايا نادرة جدا ، وإذا ما تدخل جعل له ذريعة من فتوى املس

يـة ذات الصـلة     لموأدت املنظمات الدولية دورا هاما يف احتضان املناقشـات الع         
ر احملامني الـدويل    مت م انعقد مؤ   ١٩٤٨ويف الهاي سنة    . بالتشريع ال القرار السياسي   

عـون قـرارا    تم أصدر فيه ا   ملالذي اشتركت فيه ثالث ومخسون دولة من أحناء العا        
ا يف التشريع اإلسالمي من مرونة وما له من شأن هام جيب على مجعيـة              ملنظرا  : يقول

 .)٢(احملامني الدولية أن تتبىن الدراسة املقارنة هلذا التشريع وتشجع عليها

                                           
 . لعبدالوهاب خالف)) السياسة الشرعية (() ١(

 للقرضاوي ، ومثل ذلك ما تفعله بعض البنوك الربوية ، حيث            ١٠٠ ص )) شريعة اإلسالم    (() ٢(
ر فتاوى حلّية التعامل ببعض املعامالت ذات العالقة باجلانب الربوي من           جتمع العلماء إلصدا  

جانب بعيد ، فيقوم العلماء باستخراج احليل الفقهية وحياكة الفتاوى الشرعية لتمرير هـذه              
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ع اإلسالمي صرح شامخ ، وكما أن له مشوخه ، فإن القرار الذي             إن التشري .. وحقا
 ))ع بالقرآن نـزع بالسلطان ما ال ي    نـز ي هللاألن ا (( ينفذه أكثر مشوخا وأقوى عظمة ؛       

 كَافَّةً وال تتِبعوا خطُـواِت      لم يا أَيها الذين آمنوا ادخلُوا يف الس       ﴿كما ورد يف األثر،     
 .] ٢٠٨:  البقرة[ ﴾م عدو مِبني الشيطاِن ِإنه لَكُ

 ، والتفريق بينهما خطوات     لماحلكم والع :  هو امتالك القرارين     لمفالدخول يف الس  
 .الشيطان وفساد احلياة 

ومشكلتنا منذ القدم ال تكمن يف نصوص الشريعة ، أو ما يقوله املغرضـون عـن                
 .عجزها عن جماراة احلياة ، وإمنا يف أداة تنفيذها

اٍع وخرج منتصراً على كل أطروحة ومشروع       نـزشريعة منهج فرض نفسه بال      فال
ي ؛ ولكن علة األمر يف رجل القرار ، ويف القرار ذاته ، وهـو موضـوع   ملحملي أو عا 

لتنقضن عرى اإلسالم عروة    (( : لم عليه وآله وس   هللاحبثنا ، وموضوع حتليل قوله صلى ا      
  .))..باليت تليها ، أوهلن نقضاً احلكمسك الناس متا نقضت عروة لمعروة ، ك

 .مصدر القرار: فاحلكم يف هذه اإلشارة مصدر اإلشكال ، ويقصد به كما سبق

                                                                                                      
 .الشبهات ، بينما القرار الفاعل يف االقتصاد هو احلرام الصرف ومن ورائه
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القرار السوخطره يف الواقعياسي  

ا نِقضت  لم لتنقَضن عرى اإلسالم عروة عروة، كُ      ((: لم عليه وآله وس   هللاقال صلى ا  
أولُهن نقضاً احلُكم، وآخرهن الصالة، ورب مصلٍّ ال        . تِليها  سك الناس باليت    متعروةٌ  
  .))أمانةَ لَه

 يقرر واقعاً البد أن يكـون، وقـد         لم عليه وآله وس   هللا صلى ا  هللاإنّ حديث رسول ا   
وِمن متابعة هذه الكينونة جندد اإلشراقة النبوية ألهل عصرنا ممن يعنيهم معـىن             .. كان

 ، فنكشف هلم سر احلـديث      لم عليه وآله وس   هللا صلى ا  هللاء برسول ا  االقتداء واالهتدا 
  . )).. أوهلن نقضاً احلكم...  لتنقَضن عرى اإلسالم((

ـ      )) احلكم   ((و  ، وهو اهلَـوس الـذي       )) السقف السياسي    (( هو ما مسيناه يف حبثنا ب
مصدر احلركـة،   ومركز القرار   ، والسقف السياسي هو     ملولعت به قوى الشر يف العا     

وله يف اإلسالم مكانةٌ عظيمةٌ ومركز هام جسيم، ويشدد القرآن وكذا السـنة علـى          
ولعل أخطر قضيٍة   . طاعة حامل القرار تشديداً يربز أمهية املوقع ومكانته يف حياة األمة          

 ربه هـي    مل بعد انتقاله إىل عا    لم عليه وآله وس   هللا صلى ا  هللاواجهت أصحاب رسول ا   
 ها ؟لمقرار، وسر احلركة، ومن يتسمسألة ال

 هللاوبرغم التوفيق الناجح الذي خرجت به السقيفة لتضع اَألِزمة يف يد الصديق رضي ا             
          وتشوشات أو     ملو. عنه؛ برغم ذلك فقد بقيت يف كثٍري من النفوس حتفظات مير عـام 
 حىت نضج األمـر     عاماِن إال وحتولت مسألةُ القرار لدى مجاعاٍت معينٍة هاجساً وشغالً،         

وال تسل عما جرى بعد     .. وتفرع إىل صراعاٍت دمويٍة على عهد اخلليفة الثالث والرابع        
ذلك  فالباب قد انكسر، والفتنة قد استيقظت، واستطمع يف مصدر احلركة كـلُّ ذي               
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وألن مالحقةَ األحداث اجلارية يف مصدر احلركة علـى       . طموٍح مشروٍع وغِري مشروع   
 .  ليست موضوعنا هنا، فالبد أن خنرج منها إىل ما حنن بصددهعهد صدر اإلسالم

والذي حنن بصدده مسألة الطامعني يف امتالك القرار وأبعـاد طموحـام وآثـار              
 كان القرار وامتالكـه ال      - ويلحقهم اخلليفة اخلامس     -امتالكهم، فاخللفاء األربعة    

ومية ؛ ألن سر وجـودهم يف احليـاة         يعد رغبة وال أمنية وال مطلباً ذاتياً يف حيام الي         
من أصحاب املطـامع    -وأما غريهم   . نافحة عنه مل وخدمة الدين وا   هللاكان الصدق مع ا   

 فكان احلكم والقرار ومصدر احلركة أمنيةَ العمر ورغبة الـذات وأسـاس             -طامحملوا
ـ     ملثلها احليل والشعارات وا   متاملراهنة بالدين كله، و    ل خادعات املتنوعة اليت عرفها جي

الصدر األول على لسان الطامعني، مما ال يقبله الدين وال تدعو إليه سالمة اإلسـالم،               
  .هللا عنه، وموقف قتلة علي رضي اهللاان رضي اثمومنها موقف قتلة ع

 يف اإلسالم احلـق، ورجـل       )) رجل القرار    ((كلُّ هذا مييز الفرق الشاسع يف مسألة        
ه فِدين يستظل به اجلميع، وخيدمـه اجلميـع،         وأما اإلسالم ذات  . القرار الناقض للعرى  

 .اجلميع: ويستفيد منه اجلميع، ورمبا أكل به ومببادئه الكثري، وال أقول

 فيمـا   هللا الطامع يف القرار تكمن يف جتاوزه آداب العالقة الصرفة با          لموالعلة يف املس  
ـ        متله من القواعد، و   نـزأ ت سكه باإلسالم ونصوصه لتحقيق طموحاته ورغباتـه حت

بني صـاحب   : سقف سياسي متني، ومن هنا تنشأ علة الصراع بني هذا وذاك، أو قل            
احلق يف القرار وبني الطامع، والناس يف الغالب ال ميتلكون القول الفصل يف التعـرف               

 .هللاعلى صاحب احلق إذا التبس بالباطل من داخل اخليمة اإلسالمية إال بربهان من ا

 لـم در اإلسالم كان يطمح يف امتالك القرار، وكـان حي          بن أُبي على عهد ص     هللافعبدا
ـ     هللا صلى ا  هللاا جاء اإلسالم ممثالً برسول ا     لممبصدر احلركة، ف     شـرق   لم عليه وآلـه وس
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 جيد بداً أمام إشراق احلق من االنطـواء حتـت           مل بن أيب بِريِقِه وأُسقط يف يده، و       هللاعبدا
وهذا نوع من أنواع األمراض اليت تعتـري        . .مظلته ؛ ولكن ليس لالتباع، وإمنا لالنتفاع      

 . رجل القرار الطامح الطامع 

، بل رأى أن اإلسـالم يف       هللا بن أُيب مكتوف األيدي أمام رسول ا       هللا يقف عبدا  ملو
نصوصه ودعوته خيدم طموحاته، فبىن مسجد الضرار، وكان باإلمكـان أن يكـون             

 .مركزاً خطرياً يف املدينة 
عارضةُ ضـرب القـرار بـالقرار،       ملعارضة، وا ملبا العصر   حكموهذا ما يسمى يف     

 هللاومشروعية القرار على عهد املصطفى صلى ا      . وإضعاف مصدر احلركة حبركٍة مثلها    
 .ل القرآن بالقول الفصلنـز حمجوجة بالوحي وقائمةٌ به؛ وهلذا لمعليه وآله وس

لقرار، وعبادِة مصـدر    ويف هذا الباب مناذج عديدةٌ تربز خطر الطموح يف امتالِك ا          
 لم يتراجع يف إسالميته الكاذبة عن تشويه مصدر القرار املس         مل بن أيب    هللاحلركة، فعبدا 

بشىت األساليب واحليل والشعارات، حىت توج هذه املطامع بتأثريات خطرية على بيت            
وروج هلـا، وكـان   قضيةَ اإلفـك  يوم توىل .. لم عليه وآله وسهللا صلى ا  هللارسول ا 
كن من االمتالك أو    تم ينصب على مسألة إضعاف شخصية صاحب القرار لي        طموحه

 .من املشاركة

      اليوم الّهوتصحافةُ اإلعالِم لتشـويِه  -يف صوٍر خمتلفٍة وفرٍق شاسعٍ    -ويشبه هذا ما ت 
 .ملحاكٍم أو ترشيِح ظا

  صـلى  هللاةُ الكذاب مع رسول ا    لمومن هذا النموذج الطامح يف القرار ما فعله مسي        
 هللاادثة مع رسول ا   حمل با مث، حيث بدأ أمره باإلسالم واالنطواء فيه،        لم عليه وآله وس   هللا

 كَشـف   مث..  حول قضية املشاركة يف القرار ومصدر احلركة       لم عليه وآله س   هللاصلى ا 
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ثيل املسرحي، حيث اهتـدى العقـل       تموهذا لونٌ خطري من ال    .. القناع وادعاء النبوة  
ري يف القرار، ورأى أن الصفاِت البشريةَ متشاةٌ، وال ميكن أن           النجدي إىل مصدر التأث   

إذن فمحمد ميتلك مصـدر التـرجيح للقـرار    . جيد من خالهلا منفذاً ميتلك به القرار 
.. وحنت لـه قرآنـاً    .. فادعى النبوة .. عركة  لمإذن فهنا مصدر الكسب ل    .. بالوحي

وجعلوه رجلَ قراٍر وكفروا برسول     عجزات الصناعية، فآمنوا به     ملوجاء ألغبياء قومه با   
  .لم عليه وآله وسهللا صلى اهللا

 حىت اليـوم؛ ألن     داخل اخليمة اإلسالمية   هللاة ورسول ا  لم تنته املعركة بني مسي    ملو
ألمألنها عليك خيالً   :  يف املدينة وقال   هللاة الكذاب أعلنها صرحيةً أمام رسول ا      لممسي

إسقاط القرار من يد صاحبه، وكـان األمـر          ، وهذا جتييش خطري يف سبيل        ورجاالً
 هللاِإنّ اَألرض   ﴿:  رد عليه بقولـه    لم عليه وآله وس   هللا صلى ا  هللاكذلك لوال أن رسول ا    
 .)١())، وهذا قيس بن شماٍس خيطُب عين ]٢٨:األعراف[ ﴾يوِرثُها من يشاُء ِمن ِعباِده

 عليه وآلـه    هللالرسول صلى ا  جتييش الكفر والنفاق ضد ا    :  يشهد األمرين  ملفظل العا 
ـ             لموس ني لم وضد مصدِر قراره ضمن اخليمة اإلسالمية من جهـة، ومنافحـة املس

 وعن القرار اإلسالمي داخل     لم عليه وآله وس   هللا صلى ا  هللالصادقني عن ذات رسول ا    
 .اخليمة ذاا من جهة أخرى 

                                           
 عنه، كان صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه           هو قيس بن مشاس األنصاري رضي اهللا      ) ١(

وسلم عند دخوله على مسيلمة الكذاب عند جميئه من جند إىل املدينة ونـزوله عنـد كـبري           
املنافقني عبداهللا بن أيب وتأخره عن مقابلة رسول اهللا، فجاءه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه            

، الذي بقي امسه رمزا علـى املدافعـة         وسلم بذاته إىل منـزل ابن أيب ومعه قيس بن مشاس         
 .الربهانية عن اإلسالم إىل قيام الساعة
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 احلـق،   إن كل هذا يعود إىل قضية القرار، وحب امتالكه، والتضـحية بثوابـت            
 .عه من أهله، من أجل امتالك مصدر احلركة وأطماح النفوسنـزو

منـها  ..  اإلسالمي منذ تأسيس دولته األوىل سقوفاً سياسيةً كـثرية         مللقد عرف العا  
سقوف يف الشمس حتكم وتنفذ، ومنها سقوف يف الظل ختادع وختطط، وبـني الفينـة    

 .من أمانة أو خيانة نطوي عليه مسألة السياسةوالفينة يربز لنا الواقع يف مواقع معينٍة ما ت
وألن السياسة ختتلف عن القرار ؛ فالبد أن نتفهم خطر السياسة علـى القـرار يف                

 .الواقع، ونتفهم عالقة القرار بالسياسة يف اإلسالم

إن القرار هو مصدر احلكم يف أي سياسٍة كانت، وأما السياسةُ فهي مصدر التقنني              
 . وهي مناذج وأنواعللحكم واالحتكام،

 ولو كان صـاحبه عبـداً       هللاوأما يف اإلسالم فالقرار هو احلكم األعلى لتنفيذ أمر ا         
 .حبشياً، والسياسة أسلوب التنفيذ للتشريع وأحكامه

ـ    هللا صلى ا  هللاا كان القرار يف عهد صدر اإلسالم بيد رسول ا         ملو ؛ لم عليه وآله وس
ـ     هللا خيتاره صلى ا   ثل وجه القبول لكل ما    متفالسياسة كانت     مـن   لم عليه وآلـه وس

 هللا صلى ا  هللااً وحرباً ؛ ولكن الظل الساكن على عهد رسول ا         لمتصرفات وقرارات س  
 . من سياسة مناوئيه رغم عدم امتالكها للقرارلم يسمل لمعليه وآله وس

يةَ االمتـداد   ملوبرزت مثل هذه السياسة يف معركة هوازن، وأبرزت معها مفاهيم عا          
 الغنائم، وهي مسؤوليةٌ، فقـام      لم عليه وآله وس   هللا صلى ا  هللاقَسم رسولُ ا  .. والتصور
 .هللاإن هذه ِقسمةٌ ما أُريد ا وجه ا:  وقال-من أصحاب سياسة الظل-أحدهم 

 يقف عند حد االنتقاد للقسمة عقالً، بـل حتـول إىل احلكـم              مل لموالرجل املتك 
 .قرار الروحيالشرعي، وهذه صورةٌ من صور التعدي على ال
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  !!..هللاقسمةٌ ما أُريد ا وجه ا
 ..  أمام هذا االدعاء عن احلق الـذي ميتلكـه         لم عليه وآله وس   هللاونافح النيب صلى ا   

  .. )) أَعِدلْملمن يعدلُ إذا .. وحيك(( 

ويف إحداها يهب الفاروق لقطع رأس الرجـل،        .. وتتنوع الروايات يف سرد القضية    
ــلى ا ــول ص ــه وســ  هللافيق ــه وآل ــاس ((:لمعلي ــول الن ــىت ال يق  :   ال، ح

  .. ))إنّ من ورائه رجاالً((: ، ويف رواية)) إن حممداً يقتل أصحابه 

 عليـه  هللا صلى ا هللاإذن فهناك مؤامرات يف الظل ضد القرار احلاكم ؛ ولكن رسول ا           
 ..وإمنا اإلشارة إليها..  ال يعنيه إبرازها وال إظهارهالموآله وس

 مسألةٌ خطريةٌ، ومنها وـا      امتالك القرار النماذج وغريها تربز لنا بيقني أن مسألةَ        إن هذه   
وبانعدامها وتسلط الغري عليها وتنـاوش      .. لمتنكشف حقائق األمر الذي دمر اإلنسان املس      

 .الطامعني هلا تبرز أيضاً جمريات عالماِت الساعة، كالشمس يف رابعة النهار

دون احلاجة لكثرة االستدالالت عن احلاكمية وجدارا عند        .. ولْنِقف عندها فقط  
لَِكية أو الدميقراطية أو احلزبية التعددية أو       لمفالن أو ألهل فالن أو لدعاة الشورى أو ل        

يربزون بشرعية القرار   فاجلميع من داخل هذا الضابط املسمى       .. الفردية أو غري ذلك   
 .رونهمثاحلق ويؤيدونه، أو يستغلون موقعه فيست

@
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@

 مفترق الطرق
.. نا اإلسالمي عرب مسريته الطويلة منعطفات خطريةٌ وخطـريةٌ جـداً          ملهناك يف عا  

 ..ومصدر احلركة.. وخاصة فيما يتعلق مبسألة القرار

 . )١( النظر إليها يف أكثر من إشارةلم عليه وآله وسهللاوقد لفت النيب صلى ا
من خالفٍة إىل ِملٍْك عضوٍض إىل غـري        وبرغم أننا هنا لن نقف عند حتوالت القرار         

ذلك؛ لكننا البد أن ننوه إىل أن هذا التحول كان لـه دور فاعـلٌ يف االنتكاسـات                  
املتالحقة، فالذين طمعوا يف السيطرة على مصدر احلركة من رجال الصدر األول بعد             
 اخللفاء الراشدين، مهدوا الحنراف مركز القرار، وشجعوا الطـامعني علـى سـوء            

صاحلهم، ويأت جيوش املصاحل وعساكر املغامن والعصـبيات،        ملاستخدام النصوص   
 .القنـزؤدي إىل االاملمفترق الطرق وسار اجلميع بنقائصهم ونقائضهم إىل 

هو ما حنن بصدده، فالذين رفضوا القرار من صاحلي األمة واعتزلوا           مفترق الطرق   و
ن موقف قيس بن مشاس بعد رسـول        مصدر احلركة فيه؛ هم الرجال الذين ظلوا يقفو       

رون ثم ينافحون عنه ويقيمون قواعد شرعته ويست      لم عليه وآله وس   هللا صلى صلى ا   هللا
 .حصاد دعوته؛ ولكن بني الناس، وليس يف مصدر القرار وال مركزه 

ـ     هللاوفيهم يقول املصطفى صلى ا     ـ  ك (( : لم عليه وآلـه وس  ا نِقضـت عـروةٌ    لم
  .))سك الناس باليت تِليها مت -من جهة احلاكميةا دخل النقض لمك: أي- 

                                           
أشار صلى اهللا عليه وآله وسلم إىل أُغَيلمٍة من قريش يكون فساد األمر على أيديهم، وكان                ) ١(

 .اللهم ال تبلغين عام الستني: أبوهريرة يقول
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والناس هم الشعوب، والشعوب ضحية الرموز احلاكمة يف كل مرحلة وتاريخ، ويف            
اء الـنقض   لماء الدين الثابتني وكثري من آل البيت النبوي، أما ع         لمعلية الناس يأيت ع   

 القرار املنحـرف ال     فموقعهم يف هذه املراحل موقع أصحاب القرار من احلكام ؛ ألن          
فأول عروة من عـرى اإلسـالم       ..  لمينجح يف نقض العرى إال بدعم من رجال الع        
 .اء السلطةلم، وهم علمتنقض هي احلكم، وهلا رجاهلا يف دائرة الع

 حمافظةً علـى    ملاء اإلسالم القائمني يف دائرة الشعوب فيعيشون حتت األذى واأل         لموأما ع 
ـ اء الشعوب وعلمحصل االنفصام بني عومن هنا . ما بقي من العرى    اء السـلطة، تبعـاً   لم

.. اء الشعوب أصحاب املذاهب االربعـة     لمويأيت يف أول قائمة ع    . للفصل بني الدين والدولة   
فقد انتشـرت    . ملأبوحنيفة ومالك والشافعي وأمحد، وهذا هو سر انتشار مذاهبهم يف العا          

 . السلطان قد تبىن بعض املذاهبمذاهبهم دون احلاجة للسلطة،  وإن كان بعض أهل

من داخـل   .. فكان هلم دور خطري عرب مراحل النقض للعرى       .. اء السلطة لموأما ع 
ـ اُء سـلطة الدولـة ذاـا أم ع        لمسواٌء ع .. مركز القرار ومصدر احلركة العليا     اُء لم

اجلماعات والتيارات، وهم الذين أخرسوا األلسنة ومحلوا السيوف وقطعوا الرقاب يف           
ل قبول الناس آلرائهم وعودةٌ إىل تصفح تاريخ التقلبـات السياسـية يف الواقـع               سبي

 . رحل تقرأ العجب العجابتماإلسالمي امل

وحنن هنا ال نعمم احلكم السليب على كافة اجلماعات والدول ؛ ولكنا نضع احلكـم علـى                 
نتعدى بعض األفراد من    الغالبية، وإذا ما أردنا التحقق يف نفي احلكم السليب عن البعض ؛ فإنا ال               

 . املخلصني الصادقني الذين وقعوا يف بعض هذه التيارات واجلماعات والدول لسبب أو آلخر

 .الذي أشرنا إليهمفترق الطرق وهذا كله ال يتجاوز السري حنو 

فهو عصر آخر، وثوابته وأسسه وأهدافُه فمن نوع آخر، ويـبدأ          مفترق الطرق   أما  
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 . اإلسالميملطريٍة يف قرار السقوف السياسية يف العاهذا العصر مبرحلٍة خ

اع الداخلي واالنقسامات   نـززق والضعف وال  تمإن األمة اإلسالمية برغم ما اعتراها من ال       
 ))تقسيم تركة الرجل املـريض    (( تصب يف صلب عقيدا وسيادا كما أُصيبت بعد          مل؛ فإا   

 .)١(سقوط قرار دولة اخلالفة يف تركيايسمى أو ما .. كما عربت عنه القوى االستعمارية

إن هذه املرحلة مرحلةٌ خطرية جداً يف تاريخ املسرية اإلسالمية كلها، وعنـدها             
. تقف التأمالت والتعلالت، وخاصة يف مسألة القرار ومصدر احلركـة يف الدولـة   

لِّهـا،   يف قراره السياسي قد أخرب عن النقض للعرى ك    لم عليه وآله وس   هللافالنيب صلى ا  
فإذا ما أُريد   .. وصار النقض قاعدةً أساسيةً عند التحوالت     .. واحلكم أولُ عروٍة تنقض   

وبنقض احلكم يسري   .. أن ينقض نظام بكافة قواعده وعاداته وتقاليده فليبدأ باحلكم        
 . النقض إىل كل شيء يف احلياة

 هللا عبر عن حصوله املصطفى صلى ا      وهذا ما .. ملوهذا ما فَعلَته القوى االستعماريةُ يف العا      
ـ    هللاعليها يف قوله صلى ا    عند تداعي األمم    ..  يف األمة  لمعليه وآله وس    هللا ا لم عليه وآله وس
.. ))يوِشك أن تداعى عليكم األمم كما تداعى اَألكَلَـةُ علـى قصـعتها            (( :لمعليه وآله وس  

 .فمركز القرار هو مركز التحول

 كلـه حـىت   ملكانت قائمةً بذاا أمام قوى العاها السياسي بقرارواألمة اإلسالمية  
 .ملانية، وبدء حركة االستعمار يف العالمسقوط دولة اخلالفة وقيام الدولة الع

 .. ومرحلة الغثائية.. ومرحلة اللعب بالديانة.. ومرحلة التحول.. وهذه هي مرحلة اخلطر

ا املنعطـف اخلطـري      الضروري الواجب أن نتعرف على هـذ       لمومن مقتضيات الع  

                                           
 .لة اإلسالميةزوال السقف السياسي العاملي لقرار الدو: ومبعىن أدق) ١(



 

  )٢٨ (

 .فترق املدمرملوا

لقد اخندع الكثري من الناس بقضية اإلسالم كدعوٍة وجتديٍد ومنهٍج يف واقعنا املعاصر، بـل               
اء والباحثني يف مؤسسات التعليم والتربية والبحـوث يفسـرون          لمواخنرط العشرات من الع   

 صارت مدارس النقض    التاريخ ومراحلَ التحوالت من وجهاِت نظٍر حمدودٍة وقاصرٍة، حىت        
اري اليت صنعها الفتح االستعماري تعاجلُ مسائلَ التديِن والدين والعقيدة من منظـوِر             ثماالست

  باشتراكية اإلمـام علـي     -كذباً–الغثاِء املربمِج، وحىت صار الشيوعيون امللحدون ينوهون        
 .  أرستقراطيةَ أيب بكر وعمر-افتراًء- وأيب ذر، ويلعنون 

حيمل .. ر الدارس والباحث اإلسالمي يتخرج من جامعات الغرب االستشراقية        وحىت صا 
.. انيـة لممن داخل أروقة الكليات الكـافرة الع      .. ية يف اإلسالم  لمأعلى درجات املعرفة الع   

 .وحىت صار آل البيت النبوي يف قواميس املؤسسات التعليمية أصناماً وطواغيت

سات األنظمة تسعى لوضع سياسة التقارب      وبلغ اخلطر إىل ذُروته عندما بدأت مؤس      
على أساٍس من تصحيح أخطاء التاريخ حنو النصـرانية واليهوديـة، يف            .. بني األديان 

الوقت الذي تربمج فيه مؤسسات أخرى لنقض العرى اإلميانية بني أهل امللة اإلسالمية             
 الصـويف   ملالواحدة، وتطبع آالف الرسائل وأطنان النشرات لتعميق الصراع بني املس         

 . جرالموالسلفي واحلزيب واحلكومي وه

والعلةُ هي فقدانُ القرار اإلسالمي يف األمـة،    .. إن قضيةَ القرار هي مسألتنا املصريية     
رات امتالك العدو مركز    مثرٍة من   ثموسريان اجلهل اإلعالمي من القاعدة إىل القمة، ك       

..  يف اإلعالم  مث يف االقتصاد،    مثلتعليم،   يف التربية وا   مث،  لم يف الع  مثيف احلكم،   .. القرار
 .وحىت يف املوضة واللباس والكرة واهلوايات

 ..وهلذا ليس هلم مظهر استقرار.. ني قرارلمفليس لإلسالم يف املس.. إذن
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 رحلةتمأشكال السقوف السياسية امل
  يف األر      ملع العريب واإلسالمي منذ احلرب العا     تمظهر يف ا ض يـة األوىل حتـوالت

           ا، واحلربوحدودها، ويف السياسة وبنودها، ويف احلكم ورجاله، ويف املعرفة وأسبا
 إىل مراكـِز  ملرةً لسياسة توزيع العامثية ألا كانت   ملية األوىل حرب اتسمت بالعا    ملالعا

 .ية الكافرة ملرها العاثمقوى تست

حيٍص، كمـا أـا ال      متٍة و يةُ الكافرةُ ال تقيم حرباً وال تطفئها إال بعد دراس         ملوالعا
تضحي بأبنائها وال ثرواا إال إذا عرفت مقدار املكاسب املادية الـيت جتنيهـا مـن                

 . املخاطرة بفلذات األكباد 

يـة  ملصـلحة العا  ملية كانت ناضجةً كلَّ النضوج      ملية يف مرحلة احلرب العا    ملوالظروف العا 
 وضع ال حتسد عليـه مـن الضـعف          الكافرة، وخاصة أن دولة القرار اإلسالمي كانت يف       

والتفكك، والدول العربية مبجموعها كانت فريسةً سائغةً للسياسات الغربيـة املخادعـة،             
 .انية ثمإضافة إىل الفقر واجلوع الذي حل ا مع ضعف الدولة الع

ني يف اجلزيرة   لمؤامرات بني دول الغرب وحكام املس     ملوقد نشطت سياسة املعاهدات وا    
، وشعر احلكام العرب بايار الدولة العلية وضعفها        مل شبح احلرب يهدد العا    واخلليج، وبرز 

البارز أمام سياسة الغرب، فخذلوها وأسقطوا بأيديهم عالقةَ بلدام بـالقرار اإلسـالمي             
وأقاموا معاهدات الصداقة واحلماية والدفاع املشترك مع دول الكفر، رغبـةً يف            . ي  ملالعا

 .. وحدة قرار األمة اإلسالمية بدالً عن ،صاحل الذاتيةاملحتقيق 

 تألُ الدول االستعمارية جهدها     ملوكان هذا يف حد ذاته قراراً مقيتاً، ومقتالً مميتاً، و         
 العريب القاصـر، حـىت اسـتطاعت أن    لميف بذل الوعود وكتابة العهود، لتحقيق احل  
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 .يل إىل جانبها مركز القرار يف احلجاز والشام والعراقتمتس

فكـان مـا    .. ية من جديد  ملية األوىل إلعادة توزيع اخلريطة العا     ملت احلرب العا  وقام
لتصبح تركيا بعـد احلـرب      .. ثل يف دولة اخلالفة   تمانُ اإلسالمي امل  بنيواار ال .. كان

انيةً تلتزم شروطَ الغرب، وتنفذ رغبات اليهود، الذين استفادوا من ظـروف      لمدولةً ع 
دولـة  ..  اإلسـالمي والعـريب    مللتهم اجلديدة يف قلب العا    ية، وأعلنوا دو  ملاحلرب العا 
 .مبساعدة القوى االستعمارية ذاا.. إسرائيل

ومبقدار وفاء الدول الغربية لوعدها مع اليهود فقد نقَضِت العهد والوعـد الـذي              
ار مـن مرحلـة التحـول       ثمأخذته للعرب يف االستقالل الذايت، وبدأت رحلة االست       

ون أن يرتقـوا آنـذاك إىل       لمع اإلسالمي كله، وضعف احلكام املس     اجلذري يف الواق  
ا غلب عليهم من الضعف واجلهل، فوقَّعوا معاهداِت الذلة مقابلَ          ملمستوى املسؤولية ؛    

 .االنتفاع بعرٍض من الدنيا قليل

           وانتفع آخرون مبجريات األحداث فتحالفوا مع الكافر ليقيمهم حكاماً وسـالطني
 .ٍت من األرض املستعمرةعلى مساحا

ني ورمسوا مع الكافر خريطةَ الغـزو املسـلح يف          لمواستطمع آخرونَ من بداوة املس    
ـ اجلزيرة، حيث ال تصل يد الكافر إال م، مقابلَ اقتساِم املصاحل و            راِت الثـروات،   مث

وتأمني سياسة االستراتيجيات، وأُعيد رسم السقوف السياسية يف األوطـان املمزقـة            
 .دور التطبيع والقبول لسياسة االستعمار اجلديدلتؤدي 

 :وجاء شكل السقوف السياسية على النحو التايل

تقسيم تركة الرجل املريض على جمموع الـدول املشـتركة يف احلـرب،              . ١
 .رها مادياً ومعنوياً، وتضعف أَثَر اإلسالم فيهاثملتست
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ـ     ملإعادة ترتيب السقف السياسي العا     . ٢ تفيدة مـن   ي حتت منظور الدول املس
احلرب، وإقامة احملافل الدولية الضابطة لسري نشاط الـدول املسـتعمرة يف            

 .رأمسالية وشيوعية:  إىل كتلتنيمل، وتقسيم العاملالعا

إقامةُ سلطناٍت ومشيخاٍت ودويالٍت ووالياٍت يف البالد اإلسالمية والعربية          . ٣
 .ذاِت حدوٍد جديدٍة وموثقٍة حتت مسع وبصر االستعمار ومحايته

 عن  لمبناُء مؤسساٍت ثقافيٍة وتعليميٍة ذاِت مناهج موجهٍة تقطع طريق املس          . ٤
 .ية وتربطه بعجلة االستعمار واخلدمات الدوليةملمعرفة حقيقته العا

غرس سياسة الصراع والتفرقة الدينية والقبلية يف الساحة اإلسالمية، ورعاية           . ٥
 .وين روافده من خالل انقسامات السلطةمتذلك ومحايته و

رسم سياسةُ الفصل بني سلطة الدولة وسـلطة الـدين خلدمـة املصـاحل               . ٦
 . اجلمع بينهما خلدمة مصاحل األنظمةمثاالستعمارية، 

درسة والثانويـة   مل والتعليم التقليدية ومنافستها با    لمتذويب كافة مواقع الع    . ٧
 .واجلامعة والبعثات

تاج الذايت ضمن   توسيع دائرة اخلدمات النفعية، وتذويب احلرف احمللية واإلن        . ٨
 .السوق اجلديدة

فتح باب التوظيفات العسكرية واإلدارية، ومنح القبائل ورؤساء العشـائر           . ٩
 .اعية املتوارثةتماملساعدات واألموال لنقض عرى العالقات االج

ي والشرعي ؛ لتنشـأ العادات والتقاليد الشعبية،       لمتعميق دوائر اجلهل والتخلف الع     . ١٠
ني وختلفهم، وتغيري أوضاعهم    لمؤه عنصر الضعف يف املس    اليت جيعلها الكافر وعمال   
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 .الدينية بأخرى

صلحة ملرسم خرائط الثروات يف الدويالت والسلطنات، وامتالكها         . ١١
ال والسالح علـى    ملسياسة االستعمار، وب ما أمكن به، مع اإلنعام با        

 .رؤوس احلكم وساسة التطبيع، ورسم نظام اجلنسية اإلقليمية

ة اإلسالمية من خالل وضع القوانني والدساتري الداخليـة         جتاوز الشريع  . ١٢
ني تدرجييا، كاحلجاب وإبداله بالسفور، والبيع بالربا،       لماملؤثرة على عالقة املس   

ني على احلـدود املصـطنعة، وإثـارة        لموالوالء للكافر مقابل العداء بني املس     
 .النعرات القبلية والطائفية

ه وتنميـه، وكانـت هـذه       بنيميه ورموٍز ت  وكان البد هلذا التحول من سقوٍف حت      
دارس ومكاتب االستشارات اليت فرغت العقل      ملالسقوف هي الوزارات واإلدارات وا    

اإلسالمي من حمتواه، ليصبح طائعاً وديعاً للعمل يف سوق العرض والطلـب، خيـدم              
درسة، ومن داخلها أيضا حيارب أخاه      ملالكافر، وينمي مشاريعه، من داخل املسجد وا      

 .ويدمر كيانه

ـ          ملر االستعمار املرحلةَ و   ثمواست رار تم يقف عندها، بل ظل يعمل جاهداً علـى اس
 .التعمية ويئة السقوف املناسبة للنقض يف املراحل الالحقة

 ال يضر الكافر وال يعنيه، بل رمبـا اسـتفاد           لم املستس لمإن اإلسالم يف سلوك املس    
 .ردتم امللمفادته من املس امللتزم أكثر من استلمالكافر من املس

ـ                لموهذا ما شهدته الناس يف مراكز االحتالل الغريب عندما كان األوروبيون حيترمـون املس
 .امللتزم بصالته وعبادته وصيامه، ويعاملونه معاملة حسنة يف موقع عمله، ويشيدون به

ـ   لمإن األمر الذي يقض مضجع الكافر حقيقة اإلسالم يف املس          ة ، وإدراكاته الواعي
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واقع املسخ والنسخ اليت يطبقهـا الكـافر يف   ملخلطر الوالء للكفر والكافرين، وكشفه     
، وفضح األقنعة امللونة اليت يضعها على مواقع التربيـة والتعلـيم، وإدارة       لمالواقع املس 

تلك األقنعة اليت برز من حتتها جيل التفسخ        .. اعية واإلعالمية والثقافية  تماألحوال االج 
يل الرفض للدين، وجيل التشكيك يف اإلسالم وثوابته، وجيل احلاكمية          والتفرنج، وج 

 .الغثائية، وجيل اإلعالمية الرخيصة واإلحباط واالختالط 

لقد فَرغَ العدو الكافر من مهمته السياسية بعيد جناحه يف تقسـيم تركـة الرجـل                
 كاملـةً يف    املريض، واستطاع بكل ما ميلك من دهاٍء وحنكة وخربة أن يربمج أمـةً            

 .أوطاا على قبول براجمه الفكرية وسياسته القهرية

وحىت أولئك الذين نادوا باحلريات والتحوالت بعد ذلك ؛ كانوا يف الغالب ينظرون             
قدرات املادية، دون االلتفـات     مللقضية االستعمار من خالل السيطرة على األرض وا       

 .هللاصري الروحي؛ إال من رحم املللفكر والدين وا

إىل جانـب   .. وهلذا استطاع املستعمر أن يرسم معهم وفيهم أسـلوب املسـاومة          
حىت هيأ م ومنهم من يعيد مبىن االستعمار وخدمة مصاحله داخل أروقـة             .. املقاومة

 .األحرار، وضمن إدارات الثورات ضد االستعمار

ـ              ا لقد كان العدو حريصاً كل احلرص على مسألة السقوف السياسية، والسـيطرة عليه
ية، وال يعنيه األفراد واجلماعات الـذين يسـتظلون ـذا           ملوتوجيهها وفق استراتيجيته العا   

 .السقف أو ذاك، بل ال يعنيه إميام أو عدم إميام بالقضية اليت يقاتلون من أجلها

فاإلميانُ لدى الكافر مسألةُ مزاٍد ترضخ لسوق العرض والطلب، وهلذا فإن احلمـاس        
لكافر يف كثري من األحيان، وقد قبض علـى زمـام األمـر احملـرك               الديين قد خيدم ا   

للجماعات والفئات، وعندما يفلت األمر من يده ويربز له شبح اخلطر مـن داخـل               
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ا ميكن بذلُه يف تفتيـت      لم يبذل ك  -إسالميةً أو إقليميةً أو قوميةً    -احلركات التحريرية   
مية، ولو بتشـكيل مجاعـاٍت      هذا احلماس، من داخل اجليوب اإلسالمية واالستسال      

مأجورٍة من داخل املنطقة امللتهبة ذاا؛ لتنازع املخِلِصني، وتفسد مسـرية عملـهم،             
 .وهذا ما نشهده ونراه يف كثري من بقاع األرض اإلسالمية

ني أن خنـرج عـن دائـرة اخلـداع       لمإننا حىت اليوم والليلة يف أمس احلاجة كمس       
 .فعله مع أنفسنا قبل غريناواالخنداع؛ لنقرر ما جيب أن ن

هو معرفة احلقائق املرة اليت أمهلناها يف معركتنا املعرفية مع عدونا التـارخيي   : وقرارنا
 ..وليت الكافر أمهل هذه املسـائل وعاملنا بالسطحية والسذاجة والصدفة.. الكافر

ن عـدوه   امـاً أ  متإن الكافر كلَّ يوٍم يطور من أساليب احتوائه ؛ ألنه مقتنـع             .. ال
وكلُّ ما يساعد اإلسالم على احلركة وامتالك القرار جيـب أن           .. احلقيقي هو اإلسالم  
 ..يزحزح عن الطريق

                وأنَّ كلَّ ما ساعد العـدو هو الكفر نا احلقيقيأما حنن فلسنا مقتنعني مجيعاً أنَّ عدو
 ..على احلركة وامتالك القرار جيب أن يزحزح عن الطريق

حنن نعامل الكافر كسيٍد يف احلياة ميلك قرار الغذاء والدواء واحلياة           .. كحنن غري ذل  
ـ والفناء، ونعامل بعضنا البعض بالبغضاء واحلسد والوقيعـة واالحتقـار وا           ؤامرات مل

.. من أجل الدنيا  .. نعم.. كل ذلك من أجل الدنيا    .. والتربص واخلداع وفقدان الثقة   
  ع؛     (( : لم عليه وآله وس   هللانا األكرم صلى ا   لموفيها يقول ملست أخشى عليكم الشرك 

أن تبسطَ عليكم فتنافَسوها، فتهِلكَكُم كما أهلكت من        .. ولكن أخشى عليكم الدنيا   
  .))كان قبلكم 
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 ية وهويتها األساسية يف اإلسالمملالعا

 .مرارتهالتعبري عنه، واإلعالن عن : رمبا كان احلق مراً ؛ ولكن الذي هو أَمر منه

واحلق يف عصرنا ويف غري عصرنا سلعةٌ يف سوق العرض والطلب، تتحقـق للفـرد               
وقليلٌ من فهم احلق خالياً     .. واجلماعة والنظام واألمة بقيمتها املطروحة يف ساحة املزاد       

.. القليل ؛ ألن هذا القَدر من الكَـم نـادر جـداً           : وقلت.. كياجملعن املساحيق وا  
يشـترون  .. ظمى من الناس هم الدافعون قيمةَ املواد املستهلكة يف السوق         والغالبية الع 

ي، ملفالدعايات قادرةٌ على رسم االختيار الشخصي والعا      .. وال ميحصون أو يفحصون   
بل ومهيئَةٌ لتسويق الرديء يف معرض اجليد، وإسقاط اجليد ليباع يف معرض الصـنف              

 .الرديء

 ..إىل السقوف املنهارة..  الوزارةإىل.. إىل اإلدارة.. ومن التجارة

 صار  ]١١٠:آل عمران [ ﴾خري أُمٍة أُخِرجت للناس   ﴿ – لمعن على ما    –ا كنا حنن    ملو
علينا أن ال ننجر مجيعاً إىل هذا اَألتون امللتهب ؛ ألن احلق سبحانه ال يقول إال حقـا،        

ية منهج إسالمنا ورؤية نبينا عليه     ملعاية، وال مل كينونتنا العا  ملومن احلق الذي أراده يف العا     
 .الصالة والسالم

عات تم املعرفية وخدمتها يف أوعية األنظمة وا      لمرات الع مثيتنا نظرنا يف    ملوليست عا 
ومن خالل موقعنا   . مليتنا تبدأ مبعرفة هويتنا الذاتية أمام غرينا يف العا        ملاملرذولة، وإمنا عا  

 .فتنا لديننا، ومعرفتنا لغرينا على حسب ضوابط ملتناي نضع أُسس وقواعد معرملالعا

ي، بل هي السقف الضروري حلماية اهلويـات        ملواحلاكميةُ جزٌء من تركيـبنا العا    
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واهلوايات، وهي الغطاُء الشرعي اجلامع حتت ظله أشتات الرؤى ومنـاذج األفكـار،             
 .وهيمنةَ القوانني شرعيةً وغري شرعيٍة

 عن قضية احلكم واحلاكمية ؛ إمنا غرضهم عدم املزامحة          )١(لناوالذين سكتوا من رجا   
على القرار مع وجود الراغبني فيه من دائرة األمة ذاا، وِمن هؤالء من كسر السيف               

ي مع كافة عناصر االخـتالف داخـل        لمي على إمكان التعايِش الس    ملعلناً كرمٍز عا  
 .خالق واأللماخليمة اإلسالمية ومعاجلة األمور بالع

 ..وكان األمر كذلك

أما اليوم فمسألةٌ أخرى، والبد من إثارا لينطلق اجلميع من رؤيٍة ثابتٍة ووضـوح              
 احلاكمية، أو البحث عنها،     لمتام، وهذه الرؤية الثابتة ال تعين مطالبتنا بالعروج إىل س         
..  كلـها  ي مع أمة اإلسالم   لمأو املشاركة فيها، وإمنا تعين جتديد مفهوم التعايش الس        

يتنا اإلسالمية، وحتجيم وسائله،    ملمقابل حتديد هوية كفر الكافر ومداخل مسومه يف عا        
وكشف دسائسه، وحماولة إقناع العديد من مساسرة املراحل كـي يوقفـوا محـالت              
اإلعالم املغرضة ضد بعضهم البعض، ويرتقوا إىل مستوى إسالمية اإلسالم ؛ ليعيشوا            

 . وسالممع إخوام املصلني يف أمن

 ؟ لم وزفرة قلٍب مبداِد قلمأيتحقق ذلك ؟ أم هو ح.. وال أدري

وأعتقد أن حتقيق األحالم ليس أمنيتنا، وإمنا واجبنا اإلفصـاح واإلبـالغ وبسـط              
 .. غالب على أمرههللاوا.. املسائل بكافة الوسائل

@
                                           

املقصود برجالنا هو مدرسة آل البيت النبوي بدًء بقرار اإلمام احلسن بن علي واية بكسـر    ) ١(
 .السيف على يد األستاذ األعظم الفقيه املقدم حممد بن علي باعلوي كما سبق
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 اخنداع الشعوب بالسقوف املنهارة
ي حل بأمة اإلسالم يف مسألة القرار، وأن        سبق وأن أشرنا إىل مفترق الطرق اخلطري الذ       

ـ     هللامصدر احلركة فيها قد حتول حتوالً جذرياً كما تنبأ بذلك صلى ا            . لم عليه وآلـه وس
وحتدد هذا الزمن بظهور مرحلة الغثاء منذ تقسيم تركة الرجل املريض وإسقاط اخلالفـة              

 قبـل القـوى     وجتزؤ األوطان اإلسالمية إىل دويالت ذات حدود جديدة، ومرسومة من         
السياسِة اليت أفرزت عرب املراحل املتالحقة صـوراً متنوعـةً مـن النظريـات،              .. يةملالعا

اعيـة، والتربويـة، والتعليميـة،      تمشاريع السياسية، واالقتصـادية، واالج    ملواألفكار، وا 
واإلعالمية، والثقافية، اليت قادت األمة إىل مشارف جحر الضب، املعرب عنه حبديثه صـلى              

 لَتـتِبعن سنن من كان قَبلَكُم ِشبراً ِبِشبٍر وذراعاً بذراٍع حىت لـو             ((: لمعليه وآله وس   هللا
 .))ومن؟ : اليهود والنصارى؟ قال.. هللايا رسول ا: قالوا. وهتمدخلوا جحر ضب لدخل

سـيم  إننا هنا ال ننفي وجود الشعائر اإلسالمية يف األوطان املمزقة خالل مرحلة التق         
ية ؛ إذ إن العقليات السياسية يف       ملوبعد إعادة تشكيل السقوف اجلديدة بعد احلرب العا       

 الغريب ال تعنيها مسألة الشعائر بديهةً، وال قضية املشاعر املقدسة، وإمنا تعنيهـا              ملالعا
وبعد أن حتقق هلا ذلك صارت حتـرص        . مسألة القرار ومصدر احلركة وموقع التأثري     

ون مصدر حركة فوقية    لم ال يعود القرار إىل أهله، وال ميتلك املس        كل احلرص على أن   
ار اهليمنـة   ثم يشتغل به املستعمرون إال بعد جنـاح اسـت         لم، أما دون ذلك ف    مليف العا 

وهذا ما تفسره الشروط العشرة اليت وقعتـها دول الغـرب مـع             . وإحكام القبضة   
 .ار اخلالفةاينٍّ بعد احلرب يف دلمأوِل حاكٍم ع ..مصطفى أتاتورك

 إىل سقوفها املصـطنعة  مثومبجرد النظر بعد هذا إىل خريطة الوطن العريب السياسية،    
ي، وما تبع ذلك من النشاط احملموم على        ملومعاهداا املريـبة مع قوى االستعمار العا     
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 العريب واإلسالمي منذ    ملكافة املستويات ؛ ندرك مدى االحندار اخلطري الذي دخله العا         
افظة عليه، وايـةً    حمل وكتابته وا  )١(وم بدءاً باألرض واإلنسان واآلثار والتاريخ     ذلك الي 

 .اعيةتمبالعقيدة والدين والعالقات االج

 يدركوا خطر املرحلـة وال أبعادهـا،        ملي هذه البلدان املمزقة     لمإن كثريا من مس   
نه كبح  ولذلك كانوا على غاية يف االبتهاج والسرور بالتدخل االستعماري، وخاصة أ          

مجاح كثٍري من القبائل الناهبة، ووطد عرى األمن يف العواصم، وأهلى عناصر عديـدة              
 .بشيء من املال والسالح

لقد كان دور السقوف السياسية املختارة يف املنطقة العربية واإلسـالمية منـذ عصـر               
لتطبيـع  التحوالت املشار إليها ؛ ترويض اإلنسان العريب وغري العريب على قبول سياسـة ا             

 ضد الكافر، وكان املواطنـون      لمعة العداء الفطري لدى املس    نـزاالستعماري، وإضعاف   
أهلـك  .. يا قوي يا عزيـز ((ية بعد صالة اجلمعة ملالعرب يف عدن يهتفون إبان احلرب العا 

 . ؛ ألن اإلجنليز كانوا حيكمون عدن)).. ان وانصر اإلجنليزملاأل

هذه الرموز أبعاد سياسته املتنوعة، لالستفادة      وكان الكافر يرسم من خالل خمادعة       
 .من كل منافذ وجوده

وكانت املنطقة العربية واإلسالمية خالل هذه التحوالت تشهد الكثري مـن األحـداث             
 . املغلوب على أمرهملاعية يف جمموع العاتمالسياسية واالقتصادية واالج

                                           
 مكتبـة املتحـف     (( نقال عن كتـاب      )) تغريب التراث    ((سعيد صاحلية يف كتابه     . كتب د ) ١(

إن سياسة  : أي. اهـ  . إن املتحف الربيطاين يأيت بعد األسطول الربيطاين        :  قوله   ))يطاين  الرب
البحث عن املخطوطات واآلثار وكشف خمبآت التراث تأيت مباشرة من حيث األمهية بعـد              

 . مرحلة امتالك االرض واستعمارها
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ي مل تخلُ من التخطيط العـا     ملوحىت بعض السقوف الثورية اليت شهدا املنطقة العربية         
 . مرحلة طويلة باحلرب الباردة بني معسكري الغرب والشرقملاملربمج، الذي شغل العا

وكانت السقوف املباِشرة هلذا الصراع تنفِّذُ بإدراٍك وبغـري إدراك سياسـةَ العـدو        
 لشـعورها    به من حتوالٍت، وحمبطةً حيناً آخر      لماملخادع، مضطرةً حيناً إلجناح ما حت     

 .ية غربيةً وشرقيةًملبضعف اإلنسان العريب وقوة التحوالت العا

نا اإلسالمي والعريب يف حرا املشروعة ضـد        ملوإذا ما أنصفنا القوى الثورية يف عا      
االستعمار الكافر حىت انتزعت استقالهلا املنشود ؛ فإننا ال نستطيع أن ننصف املراحل             

أصابع اخليانات داخل اخليمة الثورية، وهـي       اليت برزت بعد ذلك، وقد كشفت عن        
تعمل من خالل مواقع احلكم إلضعاف وبتر عالقة األمة بدينها وشـرعتها القوميـة،              

يـاً ألمـة القـرآن      تمنهج الشرقي أو التوليفي بديالً ح     ملمتخذةً من الوعي الثوري وا    
 .والسنة

نذ عهد الغثـاء     العريب واإلسالمي م   ملإن جمموع السقوف السياسية يف خريطة العا      
عِملَت بإخالٍص وتفاٍن على حتديث احلياة العربية واإلسـالمية، وإدخاهلـا مرحلـة             

صارف الربوية، وزجت باإلسالم ومفاهيمه يف سـوق العـرض          ملاملعارف احلديثة وا  
والطلب، حىت صار جزءاً ال يتجزأ من معروضاِت األسواِق الفكريِة، املتلونـِة بلـوِن              

 .ض فيهاإلناِء الذي تعر

 يف القطر   ملفاإلسالم يف منطقٍة معينٍة خيتلف عن اإلسالم يف ما وراء حدودها، والعا           
 أو املفكـِر الغـريب أو       ملاإلسالمي أو العريب املرتبط بعجلة الغرب خيتلف عن العـا         

 .اإلسالمي املرتبط بعجلة الشرق

ها وإعالمها مـع     يف دولٍة عربيٍة معينٍة تتناقض يف كتاباا ومناهج        لمومؤسسات الع 



 

  )٤٠ (

 .الدولة العربية األخرى

ـ      -كتلة الدول ازأة املتنازعة   : أو قل -وكال الدولتني    ها لم تنطوي يف حرـا وس
 بل ويف مصريها املسلوب ؛ تنطوي       -وحيناً الداخلية -واقتصادها وسياستها اخلارجية    

 .ية املهيمنةمللتأثري القوى العا

من سياسة التربية واإلعالم واألفالم واألقالم      وحىت القوانني املدنية والشرعية وجزء      
ومستقبل األجيال ؛ كلُّها مستقاةٌ أو جزؤها األكرب من احملـيط الغـريب أو الشـرقي            

ــت ــتعِمر أو املس ــدين  ثماملس ــاً لل ــدها التزام ــدول أو يف أش ــذه ال  ر، ويف ه
عي وس.. واجتهاد.. جهاد..  ترى العجب العجاب   -برنامج التدين السياسي  : أو قل -

 يف طعامه، وشـرابه،  لموتضييق على املس.. اربة البدعة والشرك كما يسمى حملدؤوب  
ر داخـل  ثمستعمر املسـت ملمقابل إطالق احلريات للكافر وا.. وقانون حياته، ومعيشته 

اخليمة العربية واإلسالمية ذاا، بل وحسن معاملة وصدق جماملة يف كل مواقع األخذ             
يهودي والنصراين والبوذي مهادنة تتيح للجميع القـدرة        والعطاء، ومهادنة مع شرك ال    

 . ذاتهلمار والعمالة أوسع مما حيظى به املسثمشاركة يف البناء واالستملعلى اإلعمار، وا

و هذه املراحل مراٍت عديدةً وبألواٍن متنوعٍة، وألم ال ميلكون من           لملقد خدع مس  
وا مع أوضاعها، وصار ال يعنـيهم       لمقاألمر شيئاً فقد ذاب غالبهم يف هذه املراحل وتأ        

 حيافظ علـى الصـلوات      لم املتأق لمبل صار املس   .أمر عزة اإلسالم وال الغرية على ثوابته      
ـ   . اخلمس وهو ميارس خدمات البنوك الربوية ويتعامل بعائداا         ببنـاء   لمويقوم التاجر املس

مـردود البنـوك    ويل خدمتها مـن     متاملساجد وطبع املصاحف وإعادة حتقيق كتب السنة و       
، وال زال هـذا االنفصـام إىل اليـوم          لمإنه انفصام بني ثوابت اإلسالم وبني املس      .. الربوية

  .)) ورب مصلٍّ ال أَمانةَ لَه ((: لم عليه وآله وسهللاوالليلة، وفيه قال صلى ا
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 ي املوحدملالسقوف السياسية املهيئة للنظام العا

يِني، أحـدمها   ملمرحلة الغثاء ظهور معسكريِن عـا      اإلسالمي منذ بداية     ملشهد العا 
 .معسكر الرأمسالية، واآلخر معسكر الشيوعية

 يف هـذا    ملوقام مبدأُ املعسكرين على اقتسام الفكر اإلنساين االقتصادي، والزج بالعـا          
حتت املبـدأ   .. األتون امللتهب، لينشأ بذلك ما يسمى بصراع األضداد أو باحلرب الباردة          

، فكانت دولٌ إسالميةٌ وعربيةٌ يف كفـة الرأمساليـة، ودولٌ           ))فَرق تسد ((ي  ملاسي العا السي
 .إسالميةٌ وعربيةٌ يف كفة االشتراكية، هذا من حيث املبادئ االقتصادية

ـ أما من حيث التطبيق اليومي للدين يف شعائره فمسكوت عنه، وعائد إىل اه             ام تم
 . اليت ينطلق منها النظامالدولة ذاا، وإىل األيديولوجية

 قـراراً وغايـةً     ))مسألة اإلسالم    ((وكانت أنظمةُ الدول اإلسالمية والعربية خمتلفةً يف        
 .شعائر وممارساٍت شرعيةً متنوعة )) مسألة اإلسالم (( ومتفقةً يف ومصرياً ووحدةً،

 والتـدين   تشتغل مبحاربة الـدين مل الغريب ملوهلذا فإن سقوف السياسة املتأثرة بالعا 
ني وأبنائهم ليحملوا هم بناء احليـاة املاديـة   لممباشرة، بل وجهت مهها إىل جيل املس 

التـدين املتكامـل    واالشتغال ا، وكان هذا وحده كفيال على إضعاف مدلوالت          
 .وخلخلة صفوف أتباعه

املدرسة فالشهادات العليا والوظائف احلكومية املرموقة كانت مطلباً عالياً يف حياة جيل            
احلديثة، بينما كَسدت سوق التعرف على علوم اإلسالم ودعوته؛ النقطـاع رصـيدها             
املادي يف احلياة، وانصراف ِعلْيِة القوم عنها إىل البعثات يف اخلـارج والتخصصـات يف               
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 أدى ذلـك    مثاألكادمييات اإلعالمية، فضعفت عالقة الكثري منهم بالدين سلوكاً وخلُقاً،          
 . واإلسالملم الشعائر والتساهل ا، وسرى االنفصام الكلي بني املسإىل إمهال

ية الشرقية فكانت أكثر جـرأةً وانفصـاماً    ملأما يف األوطان اليت حشرت حتت املظلة العا       
ـ بل صار مهندسو هذه البلدان ومنظروها يعزونَ التخلُّف والتأخر االج    .. عن الدين  اعي تم

وفيها صار الدين مـة     ي،  ملق مرقوماِت املنهج الشيوعي العا    واالقتصادي للدين ذاِته وفْ   
 ..لمتعمل وامل املواطن فضال عن العالمخطرية يف حياة املس

وذه التهمة غزا اإلحلاد والفساد دوالً إسالميةً وعربيةً، وحول أجياالً وبىن أرتـاالً             
ـ  المن عساكر الشهوات والرغبات ودمار اهلويات، وأخرب اإلنسـان وهـدم      ان بني

 .وأفسد املبصرين والعميان، وأهلك احلرث والنسل

 ميسـها   ملإن مناطق معينة يف هذه األوطـان        : وليس سراً أن يقال يف هذه العجالة      
اين الغريب فيما يتعلق بالديانة، وإمنا دخل عليها الفسـاد          لمالفكر الشرقي، وال املد الع    

 الغربية ترك النظام اإلمـامي دون       ففي اليمن مثال كانت سياسة الدول     . من جوانب أخرى  
مساس مباشر بتركيباته السياسية أو االقتصادية مدة طويلة، ويكاد هذا النظام أن يكون الوحيد 

 العريب الذي ظل حمافظا على الوالء الصوري للخالفة اإلسالمية حىت بعد سقوطها،             مليف العا 
وإىل القـوى االسـتعمارية     وأوكل أمر تطبيعه وتطويعه إىل اجلريان من دول املنطقة،          

وهذا ال يعـين سـالمة النظـام أو         . ااورة له يف نظام عدن احملمية حىت قيام الثورة        
السقوف السياسية من اهليمنة الكافرة، وإمنا يعين كيفية االنفصام يف تعامل الكافر مع             

 .دول املنطقة العربية واإلسالمية لتنفيذ سياسة االحتواء من بعيد

يرة العربية عاجل الغرب منطقة القرآن والسنة بأخطر أسلوب وأذكى وسيلة،           ويف قلب اجلز  
فظاهر احلركة يف هذه املنطقة كان صراعا بني بدو املنطقة وحكام احلجاز وما حوهلا               
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من املناطق، وخاصة بعد أن ضعف أثر دولة اخلالفة وبدأت قبائل املنطقة العربيـة يف               
ا الذاتية، أما يف حقيقة األمر فهو دور جديـد          االستيالء على العواصم وتكوين كيانا    

 وأكثرها حساسية، وهلذا السبب لعـب       ملإلنشاء سقف سياسي يف أخطر مناطق العا      
 :الغرب دورين خمتلفني

عزل حكام احلجاز وما حوهلا عن دولة تركيا املنهارة مبعاهدات الصـداقة            : األول
 .والوعود بالوحدة العربية

ينية السياسية يف منطقة جند وما حوهلا ماديـاً لتجتـاح املنطقـة          دعم احلركة الد  : الثاين
 ، وتؤسس الكيان العريب اإلسالمي القائم على قواعد الربط بني سلطة الدولـة              )١(بكاملها

ي لكافة النماذج املذهبية والطائفية، مع ترسـيم        تمالعربية وسلطة الدين املسيس كبديل ح     
نطوي حتت إدارة واعتراف مؤسسـات      ملاجلديد، وا احلدود القريبة اجلديدة ذات املسمى      

ي اجلديد، وهلذا السبب كشف الغرب قناعه، ونكث وعـوده الـيت قطعهـا              ملالنظام العا 
ية، وتنصل عن قيام الدولة العربية الواحدة؛ ليجعل األمـر      ملللحكام العرب بعيد احلرب العا    

حكيم األمم املتحدة، ورسـخ     كياناٍت متعددةَ األفكار والرؤى وحدوداً سياسيةً ترضخ لت       
وأغدق عليه املال والسالح، وفتح أبواب الثـروات        . النظام العريب امللكي يف قلب اجلزيرة     

 . مبواقعهالم ا وال علم يكن العرب على عملاليت 

كما صنع الكيانَ اإلسرائيلي يف جانب آخر منها، وبدأت املنطقة مـن جديـد معركـة                

                                           
منا يعنها تأييد السـلطة     سياسة الغرب يف العامل اإلسالمي ال يعنيها مذهب دون مذهٍب، وإ          ) ١(

لتشق عصا اتمع وتقلب أوضاعه، فاملسلم عدو للكافر، سواء كان وهابيـاً أو صـوفياً أو              
حزبياً أو غري ذلك ؛ لكن سقوف الكفر تؤيد وتدعم الصويف إذا جترد ملنازعـة السـلفي،                 

 . والعكس كذلك، وهذا حمور اإلشكال يف الصراع املربمج
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ي يف األوطان املنكوبة، لتنسلخ عن كثري من عالقتها املتوارثة، وتنشطر علـى             التطبيع الداخل 
بعضها البعض يف تكتالت ودويالت ومشيخات ووالءات ترضخ للحذاء الغريب واليهودي،           

ال والسالح والتعليم والترسيم والتقسيم والتقييم، وسبحانك       ملد منه الغذاء والدواء وا    تموتس
 .م هذا تان عظيمللها

ية فجأة وانتهت   ملا انكشف القناع الكاذب يف املرحلة األخرية وسقط شبح الشيوعية العا          ملو
ني ملمسرحية احلرب الباردة بني الغرب والشرق؛ برزت عورات السقوف املنـهارة يف العـا             

العريب واإلسالمي، وأخذت دول املنطقة تعيد ترتيب ذاا وسياستها من جديد لتنطوي حتت             
نتفع مبجمـوع   ملإنه السقف اليهودي الفاتح أبواب االستقطاب، وا      .. وحدي امل ملالسقف العا 

 يف أخرى منها يصـدر      مثالتحوالت السياسية واالقتصادية وصانع االستقرار يف دول معينة         
 .اإلرهاب
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 ني عن السقف السياسي اإلسالميلممثرات ختلي املس
ني مللياا التارخيية يف العـا كان ال بد لنا وحنن نتناول مسألة السقوف السياسية ومسؤو  

اعية يف األوطان ؛ البد لنا أن نفصح عن هوية          تمالعريب واإلسالمي بعد االيارات االج    
كَّن بـه عقـل الكـافر       متالتحول املفاجئ وأسبابه ومقتضياته ومالبسات األمور اليت        

قـةً عـن    ستعمر أن يربط عالقات الود والصداقة املزعومة مع العناصر العربية متفر          ملوا
ية، ومن أمهها ضـعف دولـة       ملبعضها البعض، مستغالً الظروف واألحداث احمللية والعا      

ية األوىل، واقتناع   مل  إلعادة تقسيم مناطق النفوذ قبيل احلرب العا        ملاخلالفة ذاا ويؤ العا   
 العريب آنذاك بضرورة النهوض بالوطن العريب من سبات الضـعف الـذي             ملزعماء العا 

ي لدولة اخلالفة وما تعانيه من الضغوط الداخلية واخلارجيـة، ومـا            ملالعافرضه الظرف   
صنعته األيادي داخل بيت اخلالفة من حتوالت سياسية خطرية على مستقبل اإلسـالم             

 .نيلمسملوا

نشأ يف سوريا حزب عريب قومي، وكان هدفه        )  م ١٩٠٤(  هـ   ١٣٢٢ففي عام   
وجه )  م ١٩٠٥(  هـ   ١٣٢٣كي، ويف عام    ختليص البالد العربية مجيعها من النري التر      

هذا احلزب بياناً إىل الدول األوروبية العظمى طلب حيادها، ونشر كتـاب لنجيـب              
 صحوة األمة   ((عازوري بك يتضمن الربنامج، وقد طبع هذا الكتاب يف باريس، وامسه            

ـ   -، وأصبح لزاماً على البالد العربية       ))العربية يف آسيا التركية       أن  -فكما يقول املؤل
 .تتجاهل اخلليفة السلطان يف استنبول بعد أن أصبحت اخلالفة مزرية ال يعتد ا

تد من دجلة، والفـرات، وقنـاة       متإمرباطورية عربية قوية    : وكان اهلدف من ذلك   
السويس، ومن البحر األبيض املتوسط إىل خليج عمان، على أن يكون هناك سـلطان          
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 .واطننيلملمنتخب، ودستور يضمن احلرية الكاملة 
ـ   مل يضع اعتباراً    مل إن حزب النهضة العربية الذي تزعم احلركة         (( ني لمشـاعر املس

، هكذا كتب جاكوب عن مشكلة حـزب         )١( )) يقدر آراءهم    ملاهلنود، واألفغان، و  
 .تركيا الفتاة، وبداية نشأته

نية وحـزب   السياسة الربيطا –ومبا أن اليمن كانت مسرحاً للقوتني املتحالفتني سراً         
 فلنشهد إحدى هذه املسرحيات بني جاكوب، والقائمقام التركـي          –االحتاد والترقي 

 -يف فصل سابق  -لقد ذكرت      : -ينقل باختصار -يف نواحي قَعطَبة، كتب جاكوب      
مكائد اجلمعية العربية اليت كانت حتاك وتدبر يف باريس، وكان لدى قائمقام تركـي              

ول املشكلة العربية، وكان غالبـاً مـا يـزورين يف    آراء جريئة ووجهات نظر قوية ح   
الضالع حيث كان يرغب يف احلضور إليها لشراء البضائع، وكنا نشرب معاً أخنـاب              

 ..بعضنا البعض ونرغب يف تبادهلا يف أقداح الشمبانيا إخل

م أسر إيلّ مبا عنده من سـر        ١٩٠٥ويف إحدى األيام من شهر مايو عام        :  كتب   مث
 .ال قيام خليفة عريبتم وعن اح-يعين إسقاط اخلالفة- املقبلة خفي عن الثورة

وبعد ذلك بأربع سنوات نفذ األتراك الصغار من شباب تركيا الفتاة ذلك            :  قال   مث
مد رشاد اخلـامس،    حمل عبد احلميد الثاين     لمم استس ١٩٠٩السر، ويف العاشر من مايو      

 .وأفسح له الطريق

ـيان      : لتركي يف اليمن    وكتب أيضاً يصور فكرة القائمقام ا      ليست احلركة العربية حركة عص
هيد السبيل لنجاح تلك الثـورات،      متوفوضوية، وإن واجبنا الديين يكون يف اخلدمة والعمل على          

ـلوا علـى                 وتشجيع الزيود اليمنيني على أن يلقوا عن كواهلهم نري االستعمار التركي، وأن حيص
                                           

  .٩٠ص )) ملوك شبه اجلزيرة (() ١(
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 .)١( اإلنسان بين فرض مقدس واجب األداء لاحلرية اليت يعشقوا على مر الزمن، وهذا

ـان       تمكان صديقي هذا واحداً من األتراك الشبان املن       :  قال   مث ني إىل مجاعة تركيا الفتاة، وك
يقوم بشرح وجهات نظر احلزب والترويج هلا، وقد كون رأس مال من املساعدات اليت يقـدمها                

  .)٢(انيةثم اخلالفة الع للتخلص منمثالكثريون من األتراك هلذه الغاية، ومن 

وهنا يكمن الضـعف يف برنـامج ذلـك         : وبدهاء السياسة الربيطانية كتب معلقاً      
 احلزب، ويف منهاجه فيما أعتقد وأظـن، وكانـت الطريقـة املثلـى واألحسـن               

 هي قيامهم جبمع األتراك والعرب معاً على هدف واحـد، وسياسـة             -لو اتبعوها -
ظة على الوحدة اإلسالمية حتـت عظمـة تركيـا          جديدة متساحمة، مع وجوب احملاف    

 ليست ثورة، وال عنفـاً يسـبب        –مقترحه وفكرته   :  أي –وهذه الطريقة    ومحاها،
 .نكسة، وإمنا إصالحاً وارتقاء، وهو ما كانت اليمن وغري اليمن حباجة إليه

يـة  م، حيث نوقشت حقوق العرب يف اإلمرباطور      ١٩١٣ر العريب يف باريس يونيو      متوعِقد املؤ 
 .)٣( على ضرورة اإلصالحات - وأغلبهم من السوريني -انية، وأصر املشاركون فيه ثمالع

 مرتبطة بنهوض حركة - أمري مكة وواجهة العرب آنذاك -كانت سياسة الشريف حسني  
انية، ويف مطلع القرن العشرين ظهرت      ثمالتحرر الوطين يف املناطق العربية من اإلمرباطورية الع       

انية خمتلف اجلمعيات ومنظمات الدفاع عن حقوق العرب، وكان الكثري ثمية العيف االمرباطور
من القوميني العرب يف بداية القرن العشرين يتصورون بسذاجة أن بريطانيا وفرنسا ميكن أن              

اهة يف التحرر من نري األتراك، وقد خابت آماهلم مبرارة، كما أن البعض             نـزتساعد العرب ب  

                                           
 .١٤٣املصدر السابق ص) ١(

  .١٤٤املصدر السابق ص) ٢(

 . للمستشرق فاسيلييف)) تاريخ العربية السعودية (() ٣(



 

  )٤٨ (

 .ناً لقصر نظرهممثمنهم دفعوا حيام 

: وحتدث املستشرق فاسيلييف عن تورط الشريف حسني يف حبائل اإلجنليز فقـال           
 قبيل بداية احلرب أقام الشريف عالقاته مع اإلجنليز عـن طريـق القـاهرة، وكـان                

 قد تقابل مـرتني مـع       -اين  ثم وهو عضو يف الس الع     - بن الشريف حسني     هللاعبدا
م ويف بدايـة    ١٩١٣تشـنري عـام     مصـر اللـورد كي    املندوب السامي الربيطاين يف     

 .اهـ.م١٩١٤

وقد انطوت اخلدعة على الشريف ووثق يف بريطانيا ووعودها اخلالبة، فأعلن احلرب ضد             
: تركيا، واشتركت قواته يف املعارك الدامية آنذاك، وإىل هذا يشري الكاتب الروسي فيقـول             

وصل الكونيول لورنس إىل القـاهرة      شجعت بريطانيا العرب على االنتفاضة ضد األتراك، و       
م، وأخذ األشراف يقاتلون حاميـات      ١٩١٦مبثابة ضابط ارتباط إىل شريف مكة يف أكتوبر         

 .اهـ.األتراك يف ميناء العقبة إىل جانب الكولونيل الذي كان له دور فعال يف املعارك

بوعـود  وقد أظهر الكاتب الروسي سبب اخنداع الشريف ومعه عدد من القوميني العرب             
يـة األوىل   ملعندما اندلعت احلرب العا    : بريطانيا وما جرى من االتصاالت بني اجلانبني فقال         

ندوب السامي الربيطاين يف مصر، ويف تلك األثناء        ملبدأت املراسالت بني الشريف حسني وا     
  يستعدون لالنتفاضـة ضـد     -)) العهد   (( و   )) الفتاة   (( وخاصة مجِعيتا    -كان القوميون العرب  

األتراك، وطرحوا شرطاً للتعاون مع اإلجنليز، وهو اعتراف بريطانيا باستقالل البلدان العربية،            
ال يستثىن من البلدان العربية إال عدن يف جنوب اليمن، ونص برناجمهم على توقيـع اتفاقيـة          

دية دفاعية مشتركة بني بريطانيا والدول العربية املستقلة املرتقبة، وتقدمي امتيـازات اقتصـا             
 .لربيطانيا، واعترفوا بشريف مكة زعيماً للقوميني العرب

ية ضد السقوف املنـهارة يف      ملية بدأت بريطانيا تلعب لعبتها العا     ملوأثناء احلرب العا  



 

  )٤٩ (

رت املراسالت بني الشريف وبريطانيا بشـأن       تمم اس ١٩١٥الوطن العريب، ففي عام     
هلا وإعالن اخلالفة العربية مقابل      استقال مثمصر والبالد العربية، وبشأن ترسيم حدودها       

 .التزام العرب بامتيازات اقتصادية لربيطانيا

ورد املندوب السامي بالقاهرة على هذه املطالب بإجراء تعديالت فيها ويف مستقبل بعض             
املناطق كبغداد والبصرة، وقبيل إعالن احلسني االنتفاضة ضد األتراك بأسابيع وقعت بريطانيا            

، وشـطبت   ))سـايكس بيكـو   (( معاهدة   ))بريطانيا وفرنسا (( مع احللفاء     الشريف لمدون ع 
 . يف مصر مع الشريف))مكماهون((التزامات مندوا السامي 

انية وهاجم احلاميـة  ثمم بدأ الشريف إعالن االستقالل عن اخلالفة الع      ١٩١٦ يونيو   ٥ويف  
 سائر املـدن الكـبرية يف        االستيالء عل  مت مث استسالمها يف يوليو، ومن      متالتركية يف مكة و   

 .احلجاز ما عدا املدينة املنورة اليت كان ا فرع من سكة حديد الشام

 م أَعلَن الشريف نفسه ملكاً على بلدان العرب ؛ إال أنـه          ١٩١٦ويف أواخر أكتوبر    
 . يعترف به أحد خارج احلجاز من العربمل

احلرب، ونشرت صحفُها نصاً    وقامت ثورة أكتوبر االشتراكية يف روسيا أثناء هذه         
ـ            مل وها لمعاهدة سايكس بيكو بشأن تقسيم األمصار العربية، فأخـذها األتـراك وس

للشريف حسني فاتصل الشريف باإلجنليز طالباً رأيهم يف صـحة هـذه املعلومـات،     
 . منهم تأكيدات صارمة بأن هذه املعاهدة مزورة، فصدقهملمفاست

 مِلك العرب، أعرب أمري جند عن احتجاجه وقام برسـم      وعندما أعلن الشريف حسني أنه    
اعاً من الكويت نظَّمـه     تم م حضر عبد العزيز اج     ١٩١٦احلدود بني جند واحلجاز، ويف عام       

ـ الربيطاين بِريس كُوكِْبت وحضره شيخ الكويت، وقرر عبد العزيز أثناء االج           اع التـزام   تم
ام الربيطـاين، وزار بعـدها البصـرة     آنذاك مع شيخ الكويت الوسلمجانب بريطانيا، واست 



 

  )٥٠ (

 .حيث شاهد األسلحة الربيطانية ومنها الطائرات

 االتفاق على معونة شهرية من بريطانيا ألمري الرياض تقدر مببلغ مخسة ألف جنيه              متو
 .)١(استرليين وأربعة رشاشات وثالثة ألف بندقية مع ذخريا

يف املرحلة اخلتامية للحـرب      :  فقال   وكتب املستشرق عن تكَشف نوايا اإلجنليز للعرب      
بدا للعرب أن اإلجنليز ال ينوون تنفيذ الوعود، بل عقَّدوا املشكلة يف تقسيم األراضي العربيـة   

 . م بشأن تأسيس موطن قومي لليهود يف فلسطني١٩١٧بوعد بلفور الصادر يف  نوفمرب 

فرنسية الشريف حسـني    م أبلغت احلكومة الربيطانية وال     ١٩١٧ويف شهر يناير عام     
بأما تعترفان به ملكاً للحجاز فقط، فتأزمت العالقة بني الشريف واإلجنليـز ؛ إال أن     

 .ر فرسايمتبريطانيا ثبتت مصاحلها اخلاصة يف اجلزيرة العربية من خالل مؤ

ية، وظلت اجلزيرة العربيـة     ملانية يف اية احلرب العا    ثمت اإلمرباطورية الع  لمواستس
 :  تدخل يف التقسيم السياسي، وهيملس دول مستقلة حتت حكم مخ

 اليمن) ٥(عسري   ) ٤(شمر   ) ٣(جند    ) ٢(احلجاز   ) ١(

وكان مستقبل هذه الدويالت مرتبطاً بالصراع الداخلي فيما بينها حتـت إشـراف             
 .السياسة الربيطانية

ـ ١٩١٩ مايو ١٦كتب وزير املستعمرات اللورد ميلز الربيطاين يف        : ٢٩٥ول ص يق

كانت اجلزيرة العربية املستقلة مبدءاً أساسياً دائماً يف سياستنا الشرقية؛ ولكن ما نعنيه             
بذلك هو أن اجلزيرة العربية رغم أا ستكون مستقلة حبد ذاا فإا سـتبقى خـارج    
نطاق الدسائس السياسية األوروبية وداخل النفوذ الربيطاين، وبعبارة أخرى فإن ذلك           

                                           
  .٢٩٢ للمستشرق الروسي فاسيلييف ص)) تاريخ العربية السعودية (() ١(



 

  )٥١ (

 .)١( حكامها املستقلني لن تكون لديهم معاهدات أجنبية مع أحد سوانايعين أن

ـاء ،                  لقد كان موقف العرب مجيعاً من سقفهم السياسي اإلسالمي موقفاً سلبياً، فاار ـم البن
ـاء ،            : وكتب املستشرق الروسي متهكماً      ـار احللف بديهي أن انتفاضة العرب ساعدت على انتص

ـتعمرون             وحقنت دماء اجلنود الربي    طانيني ؛ إال أن العرب ضحوا حبيام يف الواقع لكي يقتسم املس
 .فيما بعد البلدان العربية، وكان لورنس يعرف هذه احلقيقة ومع ذلك دفع عرب اجلزيرة إىل املوت 

 أكن أمحق ائياً فقد رأيت أنه إذا انتصرنا حنن يف احلـرب             ملمبا أين   : كتب لورنس يقول    
يهاً لبعثت رجايل إىل    نـزستكون حرباً على ورق، ولو كنت مستشاراً        فإن وعودنا للعرب    

ازفة حبيام من أجل هذه القضية ؛ إال أن احلماسـة العربيـة             ا مسحت هلم با   ملديارهم، و 
 .)٢(كانت أداتنا الرئيسية لنكسب احلرب يف الشرق 

 مثرم،  وهكذا يفعل املستعمرون دائماً، يستغلون احلماس العـريب حـىت تتحقـق مـآ             
يلفظوم لفظ اللبان بعد لوكه، وصارت هذه السياسة قاعدة للعمل وأسلوب االسـتقطاب             
يف كل املراحل، بل ويف كل مرحلة تهيج اجلهات االستعماريةُ محاسةَ العـرب ألغراضـها               
االستراتيجية، وهي مطمئنةٌ كلَّ االطمئنان بأن زمام األمور بيدها، وال ميلـك العـرب وال               

 .ون من األمر غري الصراخ والعويل، وبعده االنطواء ضمن املصاحل القاصرةملاملس

مرحلـة السـقوط يف   .. رحلة الغثائيةلمإن األمة العربية واإلسالمية يف حاجة إىل دراسة متأنية ل         
 .وحتليل آثاره اخلطرية على تصرفات وآمال وأماين األمة اإلسالمية إىل اليوم.. أحضان االستعمار

                                           
  .٢٩٥املصدر السابق ص) ١(

العرب، حيث قمنا على اسـتغالل      إن بريطانيا مل تِف بوعودها إزاء       : وكتب لورنس أيضاً    ) ٢(
اليهود والدولة ((راجع . العاطفة العربية، وهي حبهم وتلهفهم للحرية من أجل انتصار بريطانيا

 .٢٣٨ ألمحد النعيمي ص))العثمانية



 

  )٥٢ (



 

  )٥٣ (

 
 القومية واحلزبية ودورها السليبالسقوف 

لقد ظهرت القومية يف أوروبا بعد صراعات بني دوهلا         : كتب املؤرخ حممود شاكر     
 تعد العقيدة الرابط الذي     ملاملتعددة، وكانت كلها قد طرحت ديانتها من احلساب، و        

 لـم جيمع بني دول القارة، وسقطت الكنيسة يف املعركة اليت  قامت بينها وبـني الع              
باين بينهما، على عكس الدين اإلسالمي، وهذا ما جيهله األوروبيون، ويظنـون أن             للت

  .لماألديان كلها تتعارض مع الع

ومع زوال العقيدة كرابطة بني النصارى ؛ وجدت الدول األوروبية املتصـارعة يف             
اللغة عنصراً أساسياً جيمع بني شعوا، وهلذا كان العنصر واللغة أساس القومية الـذي              

اة الدول الـيت جتاورهـا      عملت تلك الدول له لتكون عاطفة تربط بني رعاياها          
ون لمسملني مجيعاً إمنا هي العقيدة، وا     لمولتحديد احلدود، أما الرابطة األساسية بني املس      

أمة واحدة ال اختالف بني األجناس واأللوان أو اللغات ضمن هذه األمة ؛ غـري أن                 
وا بأوروبا ورم حضارا بدؤوا يأخذون كل مـا خيـرج           ني الذين فُِتن  لمبعض املس 

عنها، سواء كان مفيداً أم كان خمالفاً للعقيدة، وكان مما أخذه هؤالء فكرة القوميـة               
)١(. 

           ا سراً يف أوساط اع، وكـان   تمأخذ عدد من الترك بالفكرة القومية وبدؤوا يبثو
كرة من الذين يعودون إىل أصـل       معظمهم ممن هلم مصاحل، وكان أكثر أفراد هذه الف        

، ومن هؤالء أيضاً الترك الذين تربـوا يف         )٢(يهودي، وهم الذين عرفوا بيهود الدومنة       

                                           
 ).١٧-١٦: ٨( حملمود شاكر )) التاريخ اإلسالمي (() ١(

ـا يف  : العائد، أي: صل كلمةٌ تركيةٌ تعين يف األ  )) الدومنة   ((املصدر السابق، و  ) ٢( العائد إىل اإلسالم بعد أن كان تائه



 

  )٥٤ (

 .)١(الغرب وتأثروا بأفكاره 

وأخذ عدد من العرب الفكرة القومية ألسباب تشبه األسباب اليت أخذ ا التـرك،              
كان يطمع مبناصب عالية يف     فبعض العرب كان يطمع بإقامة خالفة عربية، ومنهم من          

اجليش أو احلياة السياسية، ومنهم من كان ينادي بذلك باسـم اإلصـالح، وكلـها      
 .)٢(نطقة ملحسب اإلغراءات اليت كان تقدمها دول أوروبية ذات صلة با

ونتيجة لذلك كانت فكرة القومية السالح القوي الذي استخدمته أوروبا النصرانية           

                                                                                                      
اليهودية، وكان اليهود يعنون ا املسلم ظاهرا واليهودي باطنا، وحني تفاقم خطر الدومنة صارت تعين القذر أو                 

 ) .١٣٠: ٢ ())أبناء يهوذا يف اخلفاء((. اخلسيس
) ٢٠٤-٢٠٣: ٨ ())سالمي   التاريخ اإل  ((ويلخص نشأم املؤرخ حممود شاكر يف كتابه        

حدث اضطهاد لليهود يف األندلس يف ايـة القـرن           : )) يهود الدومنة    ((فيقول حتت عنوان    
العاشر اهلجري، فهرب كثري منهم وهاموا على وجوههم، ومسحت هلم الدولـة العثمانيـة              

، باالستقرار يف بالدها بعد توسط زوجة السلطان سليمان القانوين، وهي من أصل يهـودي             
فحصلت هلم على إذن باهلجرة إىل بالده، فأقام قسم منهم يف بلدة أزمري، ومن هذا القسـم                 

م ولد امسه سباتاي، وهو الذي ينتمي إليه يهود الدومنة،          ١٠٣٥أسرة سيفي اليت ولد هلا عام       
م وحكمت عليه رجاالت الدين اليهودي باإلعدام ولكن مل ينفذ ١٠٧٥وقد ادعى النبوة عام 

 إىل استنبول فأثينا وتنقل بني إزمري واستنبول مث استقر إزمري وتزوج فتاة يهودية،              فيه، فرحل 
وبعد مدة اعتقل وأنكر ما سبق أن ادعاه من النبوة، ونقل سباتاي إىل مدينة أَِدرنة، وهنـاك                 
أظهر اإلسالم خوفاً من القتل وادعى أنه سيعمل على نشر اإلسالم يف أتباعه، وتظاهر هـو                

اإلسالم، وبدؤوا يعملون ضده من داخله، وزاد أثرهم عند دخوهلم يف مجعية االحتاد             وأتباعه ب 
 . والترقي 

 ).٢٠: ٨( حملمود شاكر، )) التاريخ اإلسالمي ((تابع تفاصيل املوضوع بإسهاب يف ) ١(

 .املصدر السابق) ٢(



 

  )٥٥ (

ـ   متانية اليت كانت    ثمضد اخلالفة الع  ني أو   لمضد أعدائها املس   كـان  .. نيلمثـل املس
أصحاب الفكرة القومية يرون أن األتراك قد استعمروهم باسم اإلسالم مدة تزيد على             

ية وحاولوا  ملأربعة قرون، وأم كانوا السبب يف ختلفهم، إذ حجبوهم عن التيارات العا           
 .تتريكهم يف النهاية

م إذا  للهكن مفضالً على الشعب العريب يوماً من األيام، ا         ي ملعلوم أن الشعب التركي     ملوا
استثنينا املرحلة األخرية اليت ظهر فيها حكم االحتاديني الذين حكموا باسم القومية، فانتهى             

 .، وبدأ دور احلزبية والقومية ونشاط اجلمعيات)١(بذلك دور اإلسالم

نية نشـاط اجلمعيـات     اثمؤثر يف إضعاف حكم اخلالفة الع     ملوكان الدور األول وا   
السرية والعلنية للصهيونية، بعد أن ازدادت هجرات اليهود من أوروبا، وباألخص من            

انيـة، ومنـها    ثمروسيا القيصرية، بطريقة منظمة وثابتة إىل الكثري من بالد الدولة الع          
 : فلسطني، استجابةً لعاملني

 . ضغوط احلكومات األوروبية على اليهود وبغضهم :األول

 .دعوات زعماء اليهود ومفكريهم الذين نادوا بإقامة وطن قومي لليهود: ينوالثا

انية يعيشون عيشة رخاء وأمن واستقرار كما جاء على         ثموكان اليهود يف الدول الع    
تعوا بكافة االمتيازات واحلصانات    متإن اإلسرائيليني   : لسان املفوض األمريكي يف قوله      
ويف القرن السادس عشر ازدادت هجـرة       . ) ٢(ية  انثممبوجب قوانني رعايا الدولة الع    

                                           
 ).٣٩-٢٢: ٨(راجع بتوسع املصدر السابق ) ١(

 من املصدر نفسه مـا      ))حاشية(( ٦٢، وذكر املؤلف ص   ٣٨ص ))ية اليهود واخلالفة العثمان   (() ٢(
ساهم اليهود األتراك يف وضع احلجر األساسي للكيان الصهيوين ملا استغل اليهـودي             : مثاله  

التركي يوسف ناجي عالقته بالسلطان سليمان القانوين إلصدار قرار بإسكان حوايل مخسـة      



 

  )٥٦ (

اليهود إىل فلسطني، مما حدا بدولة اخلالفة أن تدخل عدداً من التنظيمات اإلداريـة يف            
 .)١(فلسطني وجتعلها الحقة إدارياً بالعاصمة إستنبول 

ويف هذه احلقبة نشطت املنظمات اليهودية بدعم من الدول األوروبية على تنفيـذ             
انية يف شأن قبول فلسطني وطناً قومياً لليهود،        ثميطان ومغازلة الدولة الع   خطوط االست 

 وظهرت كتابات هرتزل املبينة عدداً من خطط اليهود االسـتيطانية، مثـل كتـاب              
 .م ١٨٩٥ عام )) الدولة اليهودية ((

وسافر عدد من الصهيونيني كهرتزل إلقناع بالط اخلالفة إصدار براءة ختول اليهود            
؛ ولكن اخلليفة عبد احلميد وقف حبزم أمام هذه املسألة، وبدأ           ) ٢(تيطان فلسطني   يف اس 

وعلى الرغم   ،) ٣(يتخذ العديد من اإلجراءات ضد فكرة هجرات اليهود إىل فلسطني           
، وحتـت   )٤(من اإلجراءات كان اليهود يقومون ببناء املستعمرات دون رخص رمسية         

انية حاول السلطان عبد احلميد     ثمالدولة الع الظروف الصعبة والضغوط األوروبية على      
الثاين تقوية الرابطة اإلسالمية عن طريق مفهوم اجلامعة اإلسالمية، واستطاع استقطاب           
بعض الزعماء العرب إىل جانبه كرد فعل ضد مفهوم التنظيمات اجلديدة يف الدولـة              

 .)٥(انيةثمالع

 : المية كان لتحقيق األهداف التالية إن تأكيد عبد احلميد الثاين على فكرة اجلامعة اإلس
                                                                                                      

 .م١٩٣٥ها عام آالف يهودي بالقرب من حبرية طربية بعد فتح

 .٥٩-٥٨ ص)) اليهود واخلالفة العثمانية (() ١(

 .٦٩املصدر السابق ص) ٢(

 .٣٧املصدر السابق ص) ٣(

  .٨٢املصدر السابق ص) ٤(

 .١٠٦املصدر السابق ص) ٥(



 

  )٥٧ (

انية بعد موجـة حركـات      ثم تقويض املشاكل اليت هزت كيان الدولة الع        . ١
 .االستقالل للشعوب اليت كانت حتت رعاية دولته

 مل رغبة عبد احلميد إىل إحكام السيطرة ذه اجلامعة علـى أرجـاء العـا               . ٢
ميـة آنـذاك،    اإلسالمي، ووقوفاً ضد سياسة مدحت باشا أحد دعاة القو        

 .وضد بعض احلركات السياسية اليت تعمل لالنقضاض على السلطة

 جعل الفكر اإلسالمي يف موقعه الصحيح ضد الفكر الغريب الذي بدأ يعم              . ٣
 .ملأرجاء العا

 من التـأثري علـى      -ممثلني بزعيم الصهيونية هرتزل   -ويف هذه احلقبة حاول اليهود      
ود يف فلسطني، مقابل تغطية ديـون تركيـا         السلطان عبد احلميد، بغية استيطان اليه     

إن حنن حصـلنا  : واإلشراف على إصالح أوضاعها االقتصادية، ويف هذا يقول هرتزل 
ن يتوسط لنا، ومقابل هذا     ملعلى فلسطني سندفع كثرياً لتركيا، أو سنقدم عطايا كثرية          

 .)١(حنن مستعدون أن نسوي أوضاع تركيا املالية

كبرية بذهلا اليهود بعث عبد احلميد رسالة إىل أحد زعمـاء    وبعد وساطات كثرية وجهود     
ِانصح صديقك هرتزل أن ال يتخذ خطوات جديدة يف هـذا املوضـوع،        : الصهيونية قائالً   

 .)٢(ألين ال أستطيع أن أتنازل عن شرب من األراضي املقدسة 

 م ، ووعـد  ١٩٠١-١٨٩٩وعاود هرتزل حماوالته مرات ومرات كان منها عـام         
 .)٣(انية وأن حيتفظ مبناقشاته السرية ثم اخلليفة مبساعدة الدولة العهرتزل

                                           
  .١٢٣املصدر السابق ص) ١(

 .١٢٠املصدر السابق ص) ٢(

 .١٤٤املصدر السابق ص) ٣(



 

  )٥٨ (

عبد ((إن اسم   :  جيد هرتزل لدى السلطان أي استجابة لرغباته فكتب عنه يقول            ملو
 . )١(موعة من أحط اخلبثاء حرمت البالد من أمنها وسعادا  رمز ))احلميد الثاين

حتقيق أماين اليهود يف فلسطني، وإن اليهـود    إين أفقد األمل يف     : وكتب يقول أيضاً    
لن يستطيعوا دخول األرض املوعودة ما دام السلطان عبد احلميد قائمـاً يف احلكـم               

 .راً فيه تممس

انيـة إال إذا تغـريت      ثمال ميكن االستفادة من الدولة الع      : )) مذكراته   ((وكتب يف   
  . )٢(حالتها السياسية بدخوهلا يف حرب أو وقوعها يف مشاكل

ونتيجة لذلك بدأ اليهود يستغلون املشاكل اليت كانت تعاين منها دولـة اخلالفـة،              
واتصلوا باجلماعات املعارضة اليت كان يف مقدمتها مجعية االحتاد والترقي، اليت بـدأت           

وكانـت هـذه    . ))انملالرب((،  ))الدستور((،  ))الوطن((: تنادي ببعض الشعارات اليت منها    
انية، وكانت جلنة أو مجعية االحتاد والترقي هـي         ثمفة يف الدولة الع   الشعارات غري مألو  

 .)٣(اللجنة التنفيذية جلمعية تركيا الفتاة 

 علـى عهـد السـلطان       ١٨٧٦-١٨٦١وترجع جذور هذه اجلمعيـة إىل عـام         
، وكان دور هذه اجلمعية على ذلك العهد إصدار الصحف اليت ترسل من             )٤(عبدالعزيز

                                           
 .١٥٨املصدر السابق ص) ١(

 ).١٣٨: ٢ ())أبناء يهوذا يف اخلفاء  (() ٢(

 .١٥٨املصدر السابق ص) ٣(

 :تواىل على اخلالفة العثمانية يف مرحلة الضعف اخللفاء التالية أمساؤهم )٤(
  ).١١٨٧-١١٧١( مصطفى الثالث  -١
  ).١٢٠٣-١١٨٧( عبد احلميد األول  -٢
  ) .١٢٢٢-١٢٠٣( سليم الثالث  -٣



 

  )٥٩ (

انية بواسطة دوائر الربيد األجنبية، وشكلت مجعيـة االحتـاد          ثمعاخلارج إىل الدولة ال   
 .)١(والترقي هلا عدة فروع، فرع يف باريس وفرع يف والية سالنيك

 انتشـرت يف بـالد الشـام        مثاين  ثموتغلغلت خاليا اجلمعية يف صفوف اجليش الع      
 وتأسست هلا فروع يف يافا والقدس، وكان للجمعية ارتباطات سرية بواسـطة بعـض             
زعمائها يف احلركة املاسونية، وكانت اجلمعية تنادي بالقومية التركية األصلية، واعتربوا           

، وكـان  )٢(ان غريبة عن األتراك، مقتبسة من اآلداب العربية والفارسية ثمأن ثقافة آل ع 
 .لليهود أثر كبري على هذه اجلمعية وغريها من الدعوات القومية

  : )) املعاصـرة يف تركيـا    (( كتابـه    وكتب يف هذا الصـدد نيـازي بـركس يف         
انية يف القـرن التاسـع عشـر        ثمإن لليهود األوروبيني واليهود احملليني يف الدولة الع       

                                                                                                      
  ) .١٢٢٣-١٢٢٢( مصطفى الرابع  -٤
  ) .١٢٥٥-١٢٢٣( ثاين حممود ال -٥
  ) .١٢٧٧-١٢٥٥( عبد ايد  -٦
  ) .١٢٩٣-١٢٧٧( عبد العزيز  -٧
  ) .١٢٩٣-١٢٩٣( مراد اخلامس  -٨
 .، وهو صاحب املواقف اآلنف ذكرها ) ١٣٢٨-١٢٩٣( عبد احلميد الثاين  -٩

 :ويف مرحلة تغلغل حزب االحتاد والترقي توالها 
  ) .١٣٣٧-١٣٢٨(  حممد اخلامس -١
  ) .١٣٤٠-١٣٣٧(  حممد السادس  وحيد الدين-٢

  كـم، ولـه موقـع جتـاري مهـم،      ٢٥٠سالنيك ميناء يف اليونان، يبعد عن اسـتنبول    ) ١(
 .٣٠ ص))اليهود والدولة العثمانية((

  .١٦٤-١٦٢ ص)) اليهود والدولة العثمانية (() ٢(



 

  )٦٠ (

، وكان هلم ضلع يف مجعية االحتـاد  )١( ))القومية((والعشرين دوراً ضخماً يف إرساء تيار     
 .)٢(والترقي

الدومنـة هـم أصـحاب      إن  : ويقول يف هذا الصدد املؤرخ الفرنسي جاين براون         
انتسب معظمهم إىل   .. أذكى األقوام واألجيال اليت تعيش يف مدينة سالنيك       .. املصيدة

 .)٣ (مجعية االحتاد والترقي

إن اجلماعـات    : )) األتـراك اليهـود      ((ويقول الكاتب اليهودي أورام غااليت يف كتاب        
وكان هذا التأييد مفيداً أثناء     اليهودية خارج نطاق عبد احلميد أيدت مجعية االحتاد والترقي،          

 .) ٤(ما كانت اجلمعية تعد العدة لالنقضاض على عبد احلميد

كان كثري من مجاعة االحتاد والترقي قد فروا إىل مصر من مطاردة عبد احلميد، فاختـذوها                
نشورات، وتسـاهل معهـم     ملمركزاً من مراكز دعايام، وأصدروا منها بعض الصحف وا        

 .) ٥(انية ثما توترت عالقته بالدولة العاخلديوي عباس عندم

وجدير باإلشارة أن اجلمعية اإلسرائيلية كانت تعترب إحدى اهليئات اليت تتعـاون مـع              
، وتغلغل نشاط مجعية االحتاد والترقـي يف        )٦(هؤالء األتراك الذين الذوا بالفرار إىل مصر        

فيةانية حىت بلغ بعض الطرق الصوثمع يف الدولة العتمطبقات ا. 

                                           
 .١٦٦املصدر السابق ص) ١(

 .١٦٧-١٦٦املصدر السابق ص) ٢(

 .١٦٩املصدر السابق ص) ٣(

 .١٧١املصدر السابق ص) ٤(

 .املصدر السابق) ٥(

 .املصدر السابق) ٦(



 

  )٦١ (

 تركز فقـط    ملوعليه فإن مجعية االحتاد والترقي      : ما مثاله   ) ١(أمحد نوري   . كتب د 
على اجليش فحسب، وإمنا ركزت إىل جانب ذلك على بعض الطـرق الصـوفية يف               

، حيث يقدر الـبعض أن   )٢(انية، ومنها على سبيل املثال الطريقة البكتاشية      ثمالدولة الع 
ا حتت تأثري الطريقة املذكورة، وكان عـدد مـن   حنوا من ثلث سكان األناضول كانو     

، والبكتاشيون كـانوا يـدينون      )٣(أعضاء مجعية االحتاد والترقي يف الطريقة البكتاشية      
 .) ٤(ذهب الشيعي ملبا

. وجدير باإلشارة أن جمموعة من مجاعة االحتاد والترقي قد التجؤوا إىل مصر كما سبق               
إىل تأييد هؤالء يف مصر، وأعطى هلم كرومـر كـل           األمر الذي أدى بالسياسة الربيطانية      

 .)٥(ساندة يف التحرك السياسي داخل مصر ماحناً هلم صحفاً حملية ملالدعم وا

                                           
 .املصدر السابق) ١(

مشتقة من بكتاش، رجل جاء من خراسان ببالد فارس، عاش يف منتصف القرن             : البكتاشية  ) ٢(
إنـه ولـد    : الرابع عشر امليالدي، وقد تسمى ذا االسم نسبة إىل بكتاش الويل الذي يقال            

، وكان أبوه أمرياً على إحدى املقاطعات وأمه خامتة ابنة أمحد النيسابوري أحـد              بإندونيسيا
 تـابع املوضـوع يف الحـق    )) اليهود والدولة العثمانية (( ٢٠٤حاشية ص . علماء نيسابور   
 .صفحات املصدر

 .٢٠٩-٢٠٨املصدر السابق ص) ٣(

 .املصدر السابق) ٤(

 .٢١٠املصدر السابق ص) ٥(



 

  )٦٢ (

 
 اإلطاحة باخلليفة عبداحلميد الثاين

تضافرت اجلهود الداخلية واخلارجية مبؤامراا املتالحقة على التخلص مـن السـلطان            
ميد يراقب هؤالء عن كثب، إال أن حركـة اجلمعيـات           عبداحلميد الثاين، وكان عبد احل    

كانت قوية حيث دفعوا األهايل إىل مظاهرات صاخبة، مطالبني بإعادة الدستور وإحيـاء             
 . م١٩٠٨ان، مما أدى إىل رضوخ السلطان عبداحلميد إىل مطالبهم عام ملالرب

نرال م زحف اجليش الثالث من سالنيك إىل العاصمة حتت قيادة اجل          ١٩٠٩ويف عام   
حممود شوكت، وتوجيه أعضاء مجعية االحتاد والترقي، وكانت الفرق األربـع الـيت             

 .)١(توجهت إىل اآلستانة، يقودها رمزي بك، وهو من يهود الدومنة يف سيالنيك 

وبعد وصول االنقالبيني إىل العاصمة مارسوا الضغط على مفيت اإلسالم حممد ضياء            
 : السؤال التايل إليه الدين خللع السلطان، وذلك بتوجيه 

 ني اختص ذاته بأموال األمة واستحلها، لم إذا أحد األئمة املس-
  حنث بالقسم، مثاً وتعسفاً لم وإذا أقسم على صالح نفسه بعد قتل ونفي رعاياه ظ-
  وإذا كان وجوده يسبب حرباً أهلية يراق فيها دم شعبه، -
  وإذا ثبت بأن ذهابه سيحمل السالم إىل بلده، -
  وإذا رأى القائمون على احلكم بأن هذا اإلمام جيب أن يستقيل أو خيلع، -

 فهل يعترب شرعياً األخذ حبل من احللني األخريين ؟

فجاء جواب شيخ اإلسالم الذي كان يعرف أنه بات حتت رمحـة جلنـة االحتـاد                

                                           
 .١٥٥صاملصدر السابق ) ١(



 

  )٦٣ (

 .)١(نعم، يعترب شرعياً: والترقي

ع مئتان وأربعون عضوا من جملس      تمم اج ١٩٠٩ من شهر نيسان عام      ٢٧ويف يوم الثالثاء    
 ))مذكراتـه ((األعيان يف جلسة مشتركة، وقرر خلع عبد احلميد، وكتب عبـد احلميـد يف      

إن ما حيزنين ليس االبتعاد عن السلطة ؛ ولكن املعاملة غري احملترمة اليت ألقاهـا بعـد                 : يقول
 .ات سعد باشا اليت خرجت عن حدود األدبلمك

 :)٢( ))قـرة صـو   ((يهودي الذي كان عضواً يف الوفد، وهـو         وقال عبد احلميد لل   

                                           
 .٢١٦املصدر السابق ص) ١(

 احلقيقي ناحوم أفندي، وهو يهودي األصل، تظاهر باإلسالم كما تظاهر           )) قرة صو    ((اسم  ) ٢(
  .)) قرة صو ((يهود الدومنة بذلك، واختذ له امسا تركيا قدميا مغرقاً يف تركيته 

 كان هرتـزل     هرتزل إىل مقابلة السلطان عبداحلميد عدة مرات حني        )) قرة صو    ((رافق  
يلتمس بباب السلطان عبداحلميد إذناً بالدخول عليه ملنح اليهـود إذنـاً بتملـك أراٍض يف                

 .فلسطني، وعبداحلميد يرفض مقابلته
وكان قرة صو رئيسا حملفل سالنيك، وهو على رأس من خططوا إلسقاط عبداحلميد، وملـا               

 وجه عبداحلميد إىل إيطاليـا مث       قابل قرة صو السلطان آخر مرة طرده شر طردة، ففر قرة صو من            
ــام   ــا ع ــاد إىل تركي ــاء يف   ١٩٠٨ع ــدة، وج ــة اجلدي ــتور الدول ــل دس   م حيم

 ) .١٠٠: ٢ ())القوى اخلفية اليهودية((.  م وبيده وثيقة تنازل السلطان١٩٠٩سنة 
ويف يوم من أيام تردد قرة صو على اخلليفة عبداحلميد دخل مدفوعا من هرتزل ومندوبا               

ملاسونية يعرض عليه مخسة ماليني لرية ذهبية هدية خالصة له يفك ـا أزمتـه      عن اجلمعية ا  
املالية، ومئة مليون لرية ذهبية أخرى قروضا ختلص ا الدولة من ديوا بدون فائدة وملدة مئة                

 .عام يقسطها أقساطا مرحية مقابل السماح لليهود ببعض االمتيازات يف فلسطني
ن أشاح بوجهه عن قرة صو ونظر إىل الصدر األعظم الذي           فما كان من عبداحلميد إال أ     

هل كنت تعرف ماذا كان يقصد هذا اخلنـزير قبل حضـوِره           : كان يرافقه إليه وقال ِحبدة    



 

  )٦٤ (

  ؟)١( ذا الرجل أماميتمما عمل هذا اليهودي يف مقام اخلالفة ؟ وبأي قصد جئ

ـ         احلكـم للسـلطان حممـود رشـاد         لموبعد اإلطاحة حبكم عبـد احلميـد س  
 عاماً، وتسمى باسم السلطان حممد اخلـامس،       ٦٤ وكان عمره    –شقيق عبد احلميد  –
 احلكم يف الدولة أعضاء االحتاد      لمث كان ضعيفاً إذ كان ال ميلك وال حيكم، وتس         حي

 .)٢(والترقي وأشرف على الدولة أركان يهود الدومنة 

 نيسـان   ٢٨ونِقل عبد احلميد بعد قرار اخللع من اآلستانة إىل والية سـالنيك يف              
نبول النائيـة    نقل إىل أحد قصور است     مث م مع أسرته وبعض مرافقيه وخدمه،        ١٩٠٩

 . م ١٩١٨ شباط عام ١٠حيث تويف عن عمر يناهز الثامنة والسبعني يف 

ـبرية يف مدينـة          ملوقد اعترب اليهود وا    ـاهرة ك اسونيون هذا اليوم عيداً هلم ابتهجوا وساروا مبظ
 .)٣(سالنيك، وطبعوا صورة املظاهرات يف بطاقات بريدية لتباع يف األسواق مدة طويلة 

راكز عالية بعد االنقالب على السلطان عبد احلميد يف جمالس االحتاد والترقـي،             اليهود م  لموتس
إن : وعرب عن ذلك السفري الربيطاين يف استنبول يف مذكرة رفعها إىل وزارة اخلارجية الربيطانيـة                
ادة مل با جلنة االحتاد والترقي تبدو يف تشكيلها الداخلي حتالفاً يهودياً تركياً مزدوجاً، فاألتراك ميدوا            

ـا، إن         ملالعسكرية الفاخرة، وميدها اليهود بالعقل املدبر وا       ال وبالنفوذ الصحفي القـوي يف أوروب
                                                                                                      

 اُغْرب عن   ((: معك؟ فلما أنكر هذا معرفته بذلك نظر عبداحلميد إىل قرة صو وقال بامشئزاز            
رة صو من عنده إىل الباخرة متوجهاً إىل إيطاليا، ومـن            ، فخرج ق   )).. وجِهي يا ساِفلُ وِإالّ   

. رفضت عرضا سيكلفك ويكلف دولتـك كـثريا  : الباخرة أَبرق برقيةً لعبداحلميد قال فيها    
 ).١٣٨: ٢ ()) أبناء يهوذا يف اخلفاء ((راجع 

 .٢٢٠-٢١٩املصدر السابق ص) ١(

 .املصدر السابق) ٢(

 .املصدر السابق) ٣(



 

  )٦٥ (

 .)١(سيطر على اجلهاز الداخلي للدولةملاليهود اآلن يف موقف امللهم وا

وقد خلص املؤرخ حممد شاكر نبذة عن السلطان عبداحلميد الثاين يف اجلزء الثـامن              
 :  فقال))تارخيه((من 

هــ  ١٢٩٣ هـ وتوىل اخلالفة بعد عزله ألخيه مراد اخلامس عام           ١٢٥٩ولد عام   
وعمره إذ ذاك أربعاً وثالثني سنة، ويف عصره ظهرت الدعوات العصبية وتأسسـت              
اجلمعيات ذات األهداف السياسية، وبرز أثر اإلرساليات التبشريية النصرانية، وظهرت          

نظمات، مثل  ملمية، وتأسست ألجلها اجلمعيات وا     العريب والغريب ما مسي بالقو     مليف العا 
هـ ، وضمت مئة ومخسني عضواً من النصـارى         ١٢٧٣ية عام   لماجلمعية العربية الع  

أمثال البستاين واليازجي، ومنهم نصارى أظهروا اإلسالم أمثال الشـدياق وغـريه،            
وأنشأت اجلمعيات أيضاً يف إستنبول وضمت خمتلف العناصـر، وخاصـة املفتـونني        

 .تعصبني للتتريك، وأصحاب املصاحل كاليهود، والناقمني على احلكمملأوروبا، واب

ومن أشهر هذه اجلمعيات مجعية تركيا الفتاة، اليت تأسست يف باريس وأنشئت هلـا              
فروعاً يف الداخل واخلارج، وكان أول رؤسائها أمحد رضا بك، الذي تأثر بأوروبـا              

 داعياً إىل تقليد الغرب، وكانـت احملافـل         ))ةشورملا((والثورة الفرنسية وحرر جريدة     
ام حبركة اجلمعيات ونشاطاا، ومن الذين فتنوا بأوروبـا         تمة كل االه  تماملاسونية مه 

وأفكارها رجال كان هلم دور خطري يف الدولة كأمحد مدحت باشا رئـيس جملـس               
 .الدولة، وغريه 

 الرجل املريض، فظهـرت     ويف هذه املرحلة اتفقت الدول األوروبية على اإلجهاز على        
 لمروسيا من جهة والدول األخرى من جهة ثانية، ويف وسط هذه األمواج والتيارات تس             

                                           
 .٢٣٢بق صاملصدر السا) ١(



 

  )٦٦ (

عبد احلميد الثاين اخلالفة، فكان عليه أن يسري بالدولة إىل شاطئ النجاة، فحـاول مجـع                
ع إىل نصائحهم، وسـار  تماء واسلمني ضد حكامهم، وقرب الع    لمة األمة، ودعم املس   لمك

 وفق الشريعة، وقـام     )) جملة األحكام العدلية     ((لصوفية، ونظم احملاكم، وتابع العمل يف       مع ا 
ا شعر بأن إحـدى     لمي، فك ملببعض اإلصالحات، حىت إنه اضطر إىل مسايسة الوضع العا        

انيني إلاء الدولة يلني هلا ويظهر التقـرب هلـا،          ثمالدول األوروبية تريد الضغط على الع     
 من الذين يوالوا على النحو      -وهو ما يشبه رئاسة الوزراء    – األعظم   وذلك بتعيني الصدر  

 : التايل 
  .)) يؤيد السياسة االجنليزية (( كامل باشا -
  .)) يرغب يف التقرب إىل فرنسا (( سعيد باشا -
  .)) يود مسايرة روسيا (( خليل باشا -
  .))اين مل حيب زيادة النفوذ األ(( توفيق باشا -

ت واألجناس غري التركية معاملة خاصة تضعف فكرة العصبية، وكان          وعامل األقليا 
يتجاوز عن بعض اإلساءات كمثل مؤامرة األرمن مع اليهود واغتياله أثناء خروجـه             

ساواة أمام القانون، وأبـاح التعلـيم   ملوقد أعطى مجيع رعايا الدولة احلرية وا  . للصالة
املطبوعات، وأبطـل التعـذيب أثنـاء    وجعله إجبارياً على مجيع الرعايا، ومسح حبرية   

 .التحقيق ومصادرة األموال

ولكن األوروبيني أثاروا على اخلليفة ثورات القومية والعرقية، فثورة يف بالد اهلرسك            
 قامت النمسا أيضاً بثـورة لضـم        مثبتحريض من الصرب ؛ ولكن السلطان أمخدها،        

البوسنة واهلرسك إليها، ورفعت الئحة اإلصالح إىل السلطان، فوافق عليها ؛ ولكـن             
 . يقبلوا ذلكملنصارى البوسنة واهلرسك 

 ثـورة   مثوقامت ثورة البلغار لنشر النفوذ الروسي، تدعمها روسـيا، وأُمخـدت،            



 

  )٦٧ (

 مثانيا، وانتهت احلروب بالصلح،     ملالصرب واجلبل األسود بتشجيع روسيا والنمسا وأ      
 فيهـا   متانية و ثمقامت حرب فرنسا مع روسيا تقدم فيها الروس يف واليات الدولة الع           

 .أيضاً الصلح

 دخلت تركيـا  مثويف مساكن األناضول تقدمت القوات الروسية واجتاحت بلغاريا   
 وذحبـاً،   ون قـتالً  لم يبق بينها وبني استنبول سوى مخسني كيلومترا، وهتك املس         ملو

ـ انية وروسيا، ووقع الع   ثمر بني الدولة الع   متوانتهت املعركة بالصلح وعقد مؤ     انيون ثم
 عدلت املعاهدة   مثهـ،  ١٢٩٥على عدة شروط يف ما يسمى مبعاهدة سان سيغانوس          

يف اتفاق آخر مسي معاهدة برلني حصلت مبوجبها الدول األوروبية على أجزاء مـن              
 .انية ثماملقاطعات الع

انية الداخلية كانت الدعوات املفتونة بأوروبـا تعبـث باحليـاة        ثمواليات الع ويف ال 
السياسية، وحتارب اخلليفة، وترتبط بالغرب معجبةً مبا فيه، فربز دور اجلمعيات، ومنها            

هـ، ودف إىل تغريب    ١٢٨٨انية، اليت تأسست يف استنبول عام       ثممجعية الشبيبة الع  
 انضم أعضاؤها عـام     مثها نقَلَت مركزها إىل باريس،      ا ضغط علي  ملانية، و ثمالدولة الع 
 .هـ إىل مجعية االحتاد والترقي١٢٩٩

وبرز دور املطالبة بوطن قومي لليهود على لسان هرتزل الذي سـعى إىل مقابـل               
 يفلح يف طلبه إال مرة واحـدة رد عليـه فيهـا             ملاخلليفة عدة مرات هلذا الغرض، و     

وحذره من ذلك، فزاد حقده على السلطان، وبدأ        السلطان جبفاء وغلظة ورفض طلبه      
 .مع اليهود حبياكة املؤامرات ضد اخلالفة حىت إسقاطها

وكانت مدة حكم السلطان عبد احلميد أكثر من ثالث وثالثني سنة قدم من خالهلا              
 : ني منها لمسملخدمات جليلة لإلسالم وا
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 .حفظ الدولة من االيار بعد احلرب مع روسيا . ١
 . الثوار يف أوروبا والوالياترداتمتقمع  . ٢
 .انتصر على اليونان . ٣
 .درب اجليش على القتال احلديث بواسطة املانيا . ٤
 .ني واجلامعة بكلياالمفتح املدارس ودور املع . ٥
 .أنشأ دار العلوم السياسية . ٦
كتبات ومدرسة الطب ومستشـفى     ملتاحف وا ملأنشأ دار الفنون النسوية وا     . ٧

يد ومد مياه الشرب والغـرف الزراعيـة        األطفال ودار العجزة ومركز الرب    
 .والصناعية والتجارية ومعمالً للخزف

أقام اخلط احلديدي احلجازي من دمشق إىل املدينة املنورة، واستغرق العمل            . ٨
 .هـ١٣٢٧-١٣٢٠فيه سبع سنوات، من عام 

دعا إىل اجلامعة اإلسالمية، وقطع الطريق على األحالم اليهودية يف عهـده             . ٩
 . عليه االنقالبمتحىت 



 

  )٦٩ (

 
 يةملدولة االحتاد والترقي واحلرب العا

 هــ   ١٣٣٢ية األوىل إىل جانب املانيا ضد احللفاء عام         ملدخلت تركيا احلرب العا   
بدافع من رجاالت حزب االحتاد والترقي ، رغم املعارضات اليت جـرت            )  م ١٩١٤(

ـ  اخلليفة والصدر األعظم بذلك إال فيما بعد، و      لمداخل الدولة، ومع عدم ع      لـم ا عمل
وافق حتت الضغط والقبول باألمر الواقع وأعلن اجلهاد املقدس ضد احللفاء، غـري أن              

 يتجاوبوا مع تركيا ألن املانيا دولة نصرانية مثل بقية دول احللفـاء، وألن              ملني  لماملس
ـ           ملرجال االحتاد الترقي     ني لم يكن لديهم احلماس الديين، إضـافة إىل ضـعف املس

انية وازام اجليـوش يف كـل       ثمة احلرب استسالم الدولة الع    وتفككهم، فكانت نتيج  
انيني وإجنليز على ظهر البـاخرة أمنـامنون،        ثماجلبهات، ووقعت اهلدنة بني ضباط ع     

 .)١(وأعلنت الدولة استسالمها

رة حكم االحتاديني الذي ال يتجاوز عدة سنوات أم قد أضاعوا كل أجـزاء              مثوكانت  
 بلغاريا، واحتلت النمسا البوسنة واهلرسك، وأخذت اليونـان         الدولة يف أوروبا، فاستقلت   

تكريت، واحتلت إيطاليا ليبيا وبعض جزر البحر املتوسط ، وسـقطت وزارة احلكـم يف     
 .تركيا بعد احلرب، وغادر تركيا زعماء اجلمعية الذين كانوا سبباً يف اهلزمية

نقالبية على اخلالفـة  اسون لدى قادة احلركة االملوبعد أن تكشفت سياسة اليهود وا  
 يعد يسمن وال يغين     ملانية بدا األسف واألسى على شكل تعبري فردي، ومع أنه           ثمالع

من جوع ؛ إال أنه شاهد حقيقي على انطواء السقوف احلزبية واجلمعيات حتت هيمنة              
 .املنظمات اليهودية املاسونية ضد اإلسالم كله

                                           
 ).١٥: ١٧( حملمود شاكر )) التاريخ اإلسالمي (() ١(



 

  )٧٠ (

 احلميد فأصبحنا آلة بيد الصـهيونية،        نعرف السلطان عبد   ملحنن  : كتب أنور باشا    
 .) ١(ية، حنن بذلنا جهودنا للصهيونية، فهذا ذنبنا احلقيقي ملرتنا املاسونية العاثمواست

وبقى يف الدولة من حزب االحتاد والترقي من الدرجة الثانية من أمثال مصطفى كمـال،               
جنح احللفاء يف السـيطرة     الذي قربه اخلليفة وحيد الدين وأوكل إليه مهمة املفتش للجيش، و          

ان، ولكن مصطفى كمال انشق عن احلكومة وأقام جملساً         ملعلى العاصمة استنبول وحل الرب    
يف أنقرة وجهزت الدولة اجلديدة جيشاً على مصطفى كمال ؛ ولكن املعاهدة اليت وقعهـا               

 .انينيثماخلليفة مع احللفاء أوقفت احلرب ونصت على شروط جمحفة للع

لية تقلبت فيها الوزارة وتقدمت فيها اليونان على تركيا، وجرى انقالب           وبعد فوضى داخ  
يف إستنبول، واعتزل السلطان حممد وحيد الدين، ورحل إىل جزيرة مالطة، وعني بعده ابـن               

 . الثاين، وجرد من كافة السلطات السياسية)٢(يدعمه عبدا

 الوفـد    م وحضره وفد مصطفى كمـال، ووضـع        ١٩٢١ر لوزان عام    متوعقد مؤ 
 : اإلجنليزي أربعة شروط لالعتراف باستقالل تركيا 

 .إلغاء اخلالفة اإلسالمية . ١
 .طرد اخلليفة خارج احلدود . ٢
 .انية الدولةلمإعالن ع . ٣
 .انثم عبينمصادرة أمالك  . ٤

                                           
 .٢٢٨املصدر السابق ص) ١(

هو آخر سلطان عثماين لتركيا إبان مرحلة الفوضى واحلرب الداخلية بني األتراك واليونان،             ) ٢(
 ربيـع األول    ١٧ومرحلة تدخل إنكلترا مباشرة يف الشؤون الداخلية ، عني سلطانا بتاريخ              

.  م، ويف نفس العام صدر قرار إلغاء اخلالفـة         ١٩٢١ تشرين الثاين    ١٧ـ املوافق    ه ١٣٤٠
 ) .٣٧: ١٧( حملمود شاكر )) التاريخ اإلسالمي ((راجع 
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ر، ورجعت الوفود، واستغل مصـطفى      متر على ذلك، فأخفق املؤ    متوتوقف جناح املؤ  
س الوزارة، فحلَّ مصطفى كمـال اجلمعيـة        كمال الظرف القائم، ومنه استقالة رئي     

 .الوطنية، وأعلن اجلمهورية وانتخب رئيساً هلا

ودعا الس الوطين لعقد جلسة، وقدم مرسوماً بإلغاء اخلالفة وطرد اخلليفة، وفصل            
 ، وأصدر مرسـوماً بإلغـاء       )١(الدين عن الدولة، وأُمر عبد ايد بالسفر إىل سويسرا        

تالك الدولة لألوقاف، واعترفت إجنلتـرا باسـتقالل تركيـا،          الوظائف الدينية، وام  
 .هـ١٣٤١وانسحبت من املضايق واستنبول، وطويت صفحة اخلالفة عام 

 

                                           
هو آخر سلطان عثماين لتركيا إبان مرحلة الفوضى واحلرب الداخلية بني األتراك واليونـان              ) ١(

 ربيع األول عام    ١٧عني سلطانا بتاريخ    ومرحلة تدخل إنكلترا مباشرة يف الشؤون الداحلية،        
راجع . ، ويف نفس العام صدر قرار إلغاء السلطنة )  م١٩٢١ تشرين الثاين ١٧( هـ ١٣٤٠

 ).٣٧: ١٧( حملمود شاكر )) التاريخ اإلسالمي ((



 

  )٧٢ (

@

 ية وتقاسم تركة الرجل املريضملآثار اللعبة العا
والذي يوافـق السـابع     - من اهلجرة    ١٣٢٧كان اليوم السابع من ربيع اآلخر عام        

ي، مل يوما مشؤوماً يف تاريخ القرار اإلسالمي العـا - م ١٩٠٩والعشرين من شهر إبريل  
 انيـة  ثموهو أيضاً نقطة التحـول اخلطـرية يف مسـرية العالقـة بـني الدولـة الع                

 . والدول األخرى-دولة اخلالفة-

ففي هذا اليوم أُجِبر السلطان عبد احلميد على التنازل على اخلالفة كما سبق، وبـدأ               
الداعي إىل القومية التركية، والقائم على إثارة العصبية لدى          )١(ذا عهد احلكم الطوراين   

 .العرب من جهة، واألتراك وبقية األمم من جهة أخرى

ولعبت الدول الكربى لعبتها يف الركائز املضطربة آنذاك، وأخذت حترك لعبة القوميات            
 .ملنهارةوالعصبيات يف دولة اخلالفة، حىت انفصلت كثري من البلدان عن دولة القرار ا

وارتكز حمور االنقسام والتجزؤ عن دولة اخلالفة بتحريك روسيا القيصرية دولـةَ            
صربيا والبلقان والبلغار على الثورة ضد الدولة اإلسالمية، وإنشـاء حلـف دفـاعي              

انيني أدى  ثمانية، مما أدى إىل نشوب حرب بني روسيا والع        ثماة الدولة الع  مشترك  
انية، وعقد معاهدات جمحفة، ومنها معاهدة سـان  ثمة الدولة العيف اية األمر إىل هزمي    

، ومعاهدة برلني، وما حصلت الدول األوروبية علـى نصـيب مـن    )٢(ستيفانوس  
 .)٣(انية ثمأراضي الدولة الع

                                           
 .طوران نسبة إىل جبل يف تركيا ، واملقصود ا العرقية التركية) ١(

 ).١٩٨ – ١٩٥: ١٧(حملمود شاكر  )) التاريخ اإلسالمي ((راجع ) ٢(

نسبة إىل بلدة قرب استانبول التقى فيها مندوبو الدولة العثمانيـة،  : معاهدة سان ستيفانوس  ) ٣(
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انية مبشاكلها الداخلية، فهامجت ليبيا علـى       ثموانتهزت إيطاليا فرصة انشغال الدولة الع     
 .، واحتلت طرابلس وبرقَة رغم مقاومة الشعب الليبـيحني غرة مبساعدة فرنسا

هــ، وتـدخلت   ١٢٩٩واحتلت فرنسا اجلزائر وتونس مدعيةً أا تدافع عنها عـام        
 تدخلت يف شـؤون     مثهـ،  ١٢٩٩كنت من احتالهلا عام     متبريطانيا يف شؤون مصر حىت      

 .وإيطاليا واحلبشة  احتالهلا، وتقامست بريطانيا شرق إفريقيا مع فرنسا متالسودان حىت 

م جاءت ثورة البالشفة يف روسيا، وحل الشيوعيون حمل القياصرة          ١٩١٧وقبل ذلك يف عام     
 للروس احتالل   متون الروس مقاومة شديدة ألعوام طويلة حىت        لمية، وقاوم املس  ملأثناء احلرب العا  

 مقاطعات بلد –ا  يف حقيقته–املناطق، ففرقوها إىل عدة قوميات، وأمسوها مجهوريات، مع أا          
ائهم، وأحرقت ديـارهم، وبـت      لمني، وع لمواحد، وعمل الروس على إعدام زعماء املس      

                                                                                                      
ومندوبو روسيا، ووقّعت تركيا يف هذا املؤمتر على شروط كتبها الروس، ومل يكن للعثمانيني              

العاصمة اسـتانبول، وكـان     من خيار سوى التوقيع، أو أن تتقدم اجليوش الروسية وحتتل           
 : ملخص هذه املعاهدة 

 . تعيني حدود جديدة كما تفرضها احلرب للجبل األسود، واستقالله عن تركيا-١
 .استقالل الصرب، وترسيم حدود جديدة وفق خريطة الروس-٢
استقالل بلغاريا إدراياً مقابل دفع مبلغ حمدد للدولة العثمانية، ويعاد ترسـيم احلـدود،              -٣

 .مانيون ائياً من بلغارياوينسحب العث
 .استقالل دولة رومانيا-٤
تدفع الدولة العثمانية غرامة مالية تعويضاً للخسارة احلربية، أو أن تتنازل الدولة العثمانية             -٥

 .عن بعض األراضي للروس
 . مفتوحة للمالحة يف السلم واحلرب)) البوسفور والدردنيل ((: تبقى املضائق البحرية-٦
اطنني يف املقاطعات الداخلة يف الترسيم اجلديد للحدود أن يرحلـوا  يسمح للمسلمني الق  -٧

 .إىل حيث يريدون من أراضي الدولة العثمانية األخرى
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أمواهلم، وأبعد الرجال عن أهاليهم، وحولت املساجد إىل مسارح ونواد للـرقص واللعـب،              
 احلرام، وأُغِلقَت مـدارس     هللاومنعت صالة اجلمعة، ومنعت رحلة احلجاج السنوية إىل بيت ا         

 .بادئ الشيوعيةملم الديين والقرآن، وفتحت مدارس التعليم التعلي

انية قد خسرت أجـزاء كـثرية مـن      ثمية كانت الدولة الع   ملوعند اية احلرب العا   
 .انية أن تستقيل، وهي وزارة االحتاد والترقيثمأراضيها، وكان على الوزارة الع

 م، وهي   ١٩١٨ر عام   وتألفت وزارةٌ جديدةٌ وقعت هدنةً مع إنكلترا يف شهر أكتوب         
انية، واار السقف املتـداعي علـى الركـائز         لمالوزارة اليت مهدت لقيام الدولة الع     

 .املتهالكة

 الذين كانوا سبباً يف اشتعال      –وغادر كبار رجال احلكم من وزارة االحتاد والترقي         
 على سفينة املانية من إستنبول إىل شـبه جزيـرة           –فتيل احلرب ويف إسقاط اخلالفة      

 .)١(القرم، ومنها إىل برلني

                                           
كان حزب االحتاد والترقي أميل إىل األملان، وهم الذين محلوا الدولة العثمانية على دخـول               ) ١(

 العسكري تتدرب يف املانيا قبل احلرب إىل جانب املانيا، بل كانت البعثات العثمانية للتدريب   
غريها، ويشرف على تدريب العسكر ضباط املان، وأعطى مجاعة االحتاد والترقـي ألملانيـا              
تسهيالت اقتصادية يف الدولة العثمانية مبا مل يسبق له مثيل، وهلذا كان مصري مجاعة االحتـاد                

 . إىل برلني- بعد أن انتهى دورهم السياسي -والترقي 
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 ): ١٦: ١٧  ()) التاريخ اإلسالمي ((كتب حممود شاكر يف كتابه 

 حلزب االحتاد والترقي، هيـأت      – وإنكلترا خاصة    -عندما خططت الدول النصرانية     
رحلة معينة، وهي السيطرة على البالد، وبتحقيقها ينتهي دورهم وقـت           ملرجاله وقادته   

وىل، وأما املرحلة الثانية فكانت البحث عن الرجل الذي تناط به           ت املرحلة األ  متذلك، و 
         ع، واالسـتهتار بـالقيم،     تممهمة إلغاء اخلالفة، وأهم شروط هذا الرجل احلقد على ا

 .والعداوة لإلسالم

، ومال احللفاء إىل مصطفى     )١(عةً يف مصطفى كمال     تم وقد وجدت هذه الشروطَ جم     

                                           
هـ، ونشأ مشـتت العالقـة األوىل، مث درس يف          ١٢٩٦طفى كمال أتاتورك سنة     ولد مص ) ١(

املدارس احلربية، وخترج من الكلية احلربية برتبة رائد، وألف مجعية الوطن واحلرية يف الشام مع 
بعض املنفيني هناك، مث انضم مع مجعيته إىل حزب االحتاد والترقي، وكانـت لـه صـالت                 

ترقـى يف   . ما يشرب اخلمرة ويسكر، وكان مستهتراً بـالقيم       مشبوهة تظهر يف كالمه عند    
مناصب عسكرية عديدة كان من أمهها تعيينه نائباً لقائد اجليش الثاين املرابط يف شرق تركيا،         
وأُرسل إىل املدينة املنورة قائداً للقوة اجلوالة يف احلجاز، كما كلف بعد ذلك بقيادة اجلـيش                

 .د الشام خالل احلرب العامليةالسابع املكلف عن الدفاع عن بال
وعند اية احلرب واستسالم العثمانيني عينه اخلليفة مفتشـاً عامـاً للجيـوش، وزوده              
بصالحيات وأموال ليقوم مبعارضة االحتالل يف بعض أحناء تركيا، ومن خالل موقعه عقـد              

 مؤمتر عـام    صفقة احلكم واالنفصال عن الدولة املركزية يف استنبول مع اإلنكليز، ودعا إىل           
ملعاجلة أوضاع تركيا بعد احلرب، وانعقد املؤمتر برغم معارضة حكومة استنبول له، وانتخبت       
مصطفى كمال رئيساً للمؤمتر، وبعدها جعل من أنقرة عاصمة له وحلكومته، وأخذ يسـاوم              
احللفاء يف سبيل إجناح طموحه، والوصول إىل احلكم، فهامجت قـوات احللفـاء العاصـمة     

، واحتلتها، وأُسِقطَت احلكومة املركزية يف تركيا، وظن الشعب أن حكومة مصطفى           استنبول
كمال يف أنقرة هي احلكومة الشرعية املدافعة عن حقوقهم بعد سقوط الدولة املركزية، وذا              
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قى شيئاً من الرعاية أكثر من ذي قبل، وخاصة من قبل إنكلترا            أتاتورك، وبدأت تركيا تل   
اليت كانت تنافس املانيا يف جذب عواطف األتراك، واسـتأنس الغـرب إىل موقـف               

                                                                                                      
دعا الشعب إىل انتخابات جديدة رشح فيها مصطفى كمال غيابياً بينما شـكّل مصـطفى               

، وأظهـر للنـاس     )م١٩٢٠ إبريل   ٢٣( هـ     ١٣٣٨ شعبان   ٥كمال حكومة يف أنقرة يف      
االستقامة حىت مال الناس إليه، ووقفوا ضد اخلليفة العثماين، وجرت مناوشات عديدة بـني              
اخلليفة املنهار، وبني مصطفى أتاتورك، ودعا اإلنكليز إىل مؤمتر لندن حلل املسألة الشـرقية              

عن اخلليفـة، ووضـع احللفـاء       حضره مندوبون من حكومة مصطفى كمال، ومندوبون        
شروطهم لالنسحاب، ورجع املؤمتر دون اتفاق، وتبدلت احلكومة يف أنقرة مـرات وفقـاً              
لرغبات مصطفى كمال، كان آخرها احلكومة اليت قررت إلغاء السلطنة، وإعالن اجلمهورية            

، وانتخب مصطفى كمال رئيساً )م١٩٢٣ تشرين األول ٣٠(هـ ١٣٤٢ ربيع األول ٢٠يف 
مجاع من الس النيايب، ووقع بعدها الصلح مع احللفاء بيومني، وظلت حكومة مصطفى             باإل

 : أتاتورك تروض اتمع التركي لقبول إعالن العلمانية باختاذ اإلجراءات املتتالية وقتها 
 .هـ١٣٤٣ حمرم ٢٧ترك الطربوش التركي، وصدر به مرسوم يف -١
 .إلغاء حجاب املرأة-٢
 .ة من اجلمعة إىل األحدحتول العطلة األسبوعي-٣
 .منع التعامل باألجبدية العربية، واختذ بديالً عنها األجبدية النصرانية-٤
 .أصدر أمراً بأن يكون األذان باللغة التركية-٥
 .إلغاء القوانني الشرعية، وإقامة الدستور املدين-٦
 .تعميق العرقية الطورانية، وتتريك الترك-٧

 عن مجلة مـن أراضـي تركيـا،         –مه   خالل مرحلة حك   –وختلى مصطفى أتاتورك    
ومات . وسواحلها، ومضايقها، ومنحها للحلفاء والوطنيني من أتباع الدول الغربية والشرقية         

اهـ .  بعد حكم لرئاسة الدولة استمر حوايل مخسة عشر سنة         ١٩٣٨مصطفى أتاتورك عام    
 ).٧١-٥١: ١٧ ()) التاريخ اإلسالمي ((عن 
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 وأغدقوا عليـه املسـاعدات،   –انية يف تركيا    لم بعد إعالن الدولة الع    -مصطفى كمال   
نوه يف أمة القرآن، وهـو  متما شورة، وساندوا قراراته احفة، وحقق الطاغية الفاجر   ملوا

 .سقوط القرار اإلسالمي بني عشية وضحاها
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 ية الثانية والسقوف اجلديدةملاحلرب العا

 م اندلعت نار احلـرب  ١٩٣٩ أيلول عام ١ هـ املوافق ١٣٥٨ رجب عام ١٧يف  
 ية الثانية، واجتهـت أنظـار النـاس إىل جبـهات القتـال، وكانـت تركيـا            ملالعا
 يف معزل عن ساحات القتال، ولكنها كانت تشهد التحـول           -رب   خالل هذه احل   -

اجلديد داخل مؤسساا ومواقعها الشعبية والرمسية، واإلغراب عن اإلسالم ومبادئـه،           
إثر انتخابات رئاسـية،    ) ١( احلكم عصمت إينونو     لمفبعد هالك مصطفى أتاتورك تس    

وإذالل األمة، وإبراز العصبية    وسار هذا احلاكم على ج أتاتورك يف معاداته لإلسالم،          
 .القومية، وربط البالد بالتبعية الرأمسالية الغربية

ية الثانية عمل احللفاء على تقسيم وجتزئة دولة اخلالفـة مـع         ملويف أتون احلرب العا   
ية الثانية إال وقد ابتلعت الـدول       ملوعدهم لليهود بفلسطني، وما أن انتهت احلرب العا       

انية، واعترفت الدول الغربيـة     ثمليت كانت حتت حكم الدولة الع     الغربية كافة البالد ا   
انية إىل جانب االعتـراف     لمبفلسطني وطناً قومياً لليهود، وصوتت حكومة تركيا الع       

 .بدولة اليهود يف فلسطني

ومنذ تلك احلقبة ودولة تركيا تتقلب بني اهليمنة اإلنكليزيـة واألمريكيـة ؛ إال أن               
ت بعيد احلرب الثانية، وثبتت دعائم نفوذها أكثر من إنكلترا،          اهليمنة األمريكية تغلغل  

 .وأخذت تركيا دورها يف اللعبة الدولية منذ ذلك احلني

انيـة  ثم اإلسالمي مبجموعه، ودولة تركيا الع     ملوبرغم هذه التحوالت اخلطرية يف تاريخ العا      

                                           
 ).٧٣: ١٧ ()) التاريخ اإلسالمي ((تابع نبذة حياته يف كتاب ) ١(



 

  )٧٩ (

ن أبنـاء تركيـا     ني، وقام النشطون م   لمخبصوصه، بقيت روح اإلسالم تشب يف األتراك املس       
ـ ة يف إعادة تشكيل أنفسهم ضمن أحزاب منظمة جديدة للوقوف ضد املد الع            لماملس اين يف  لم

تركيا، فظهر حزب السالمة الوطين الذي أخاف الدوائر االستعمارية، وجعلها تشـدد مـن              
تل نع النشاطات الفكرية، وتقوم بالدراسات امليدانية للحد من تك        متمراقبة احلركات اإلسالمية، و   

 .ني املتطلعني إىل دينهم احلنيف، وامتالك شوكة قراره حتت أي مسمى أو فكرة لماملس

ولذا فقد كانت االنقالبات العسكرية املدفوعة أفضل أسلوب اختذه الغرب للسيطرة على            
ــا   ــة يف تركي ــاع امللتهب ــة،   .. األوض ــام العرفي ــة األحك ــودة مثبإقام   الع

 اإلسالمي والعريب علـى     مل ترويض العا  مت وهكذا حىت    ..  لألحكام املدنية  -عند االطمئنان -
سياسة التجزئة والتفرقة، وتثبتت سياسة التقسيم للوطن اإلسالمي والعريب حتت مسع وبصـر             

يـة يف  مل  إحدى وسائل اللعبة العا))فرق تسد((األمم املتحدة، وصار اإلسالم يف صورة سياسة      
ر مت اإلسالمي، ودخلت يف جمموعة مؤ     ملدول العا انية تتقرب من    لماملنطقة، فجاءت تركيا الع   

 اإلسالمي، وحتسنت عالقتها مع أكثر البلدان اإلسالمية، والعربية، وتطورت العالقات           ملالعا
 .)١(االقتصادية بني تركيا وبني بقية دول املنطقة العربية عموماً

يـة يف   تشـتت القـوى الداخل    : وتعددت األحزاب السياسية يف تركيا، ويعين ذلـك       
تشرذمات السياسة والتنظريات، حىت بلغت جمموع األحزاب الرئيسية والتجمعات حوايل          

ـ        )٢(أحد عشر حزباً وجتمعاً    سـكة  تمة، وم لم؛ ولكن القاعدة الشعبية يف تركية قاعدة مس
ساجد، ويـربز   ملباإلسالم وحمافظة عليه، وقائمة بنشره وتعليمه داخل املدارس واألربطة وا         

 .انيني بطوفان إسالمي جديدلم بني احلني واحلني لينذر العهذا املد الشعيب

                                           
 ).١٥٢: ١٧(املصدر السابق ) ١(

 ). ١٨٥-١٧٢: ١٧(املصدر السابق ) ٢(
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عودعلى ب مع السقوف املنهارةٍءد  

 منه، ويتفاعـل    لميفتح املولود عينيه يف كل عصر على واقع معني، وينشأ الطفل فيه، ويتع            
 ؛  )) سنة احليـاة     (( - كما يقولون    -معه، ويأكل من خرياته، وميوت ويقرب يف طينه، وهذه          

ولكنا إذا جتاوزنا األمثلة الشعبية والضبابيات الرمسية، وارتقينا إىل مستوى اإلسالم ذاته ؛ جند              
 مركبةٌ يف العقل اإلنساين تركيباً خطأ، معىن وتطبيقاً، ))سنة احلياة((أن هذه الرتابة املعرب عنها بـ

 .وال عالقة لإلسالم ما

رها، ومستقبلها، ويرسم سياسـتها،     فاإلسالم يضع قواعد احلياة، وسننها، وحاض     
 احملكـوم   ملها، وعملها، وليس للحياة اردة سنة فاعلة يف هذا العا         لمواقتصادها، وع 

د دائماً علـى جتسـيد      تم إال مبا شاء كيف شاء، وثقافة السقوف املنهارة تع         هللاحبكم ا 
ـ        )) سنة احلياة    ((شعار   ـ ظ وا  ليعيش املخدوعون يف دائرة املوافقة على املالح . ألوف  مل

ورمبا رفع املنسوبون إىل هذه الثقافة حالة االستنفار عند شعوم ليومهـوهم أن كـلَّ        
 .عتاد جتاوز للدين ذاته، ومروق عن سنة اإلسالمملألوف والمخمالفٍة ل

 وسادت الدساتري النظرية،    – طوعاً وكرهاً    –وهلذا احتكم الناس للقوانني الوضعية      
سـفينة احليـاة   ورة عن قواعد اإلسالم وثوابته، وهكذا سارت  وختلت الشعوب املقه  

ية، فعجالت التـاريخ ال     تم إىل النتائج احل   -انيونلمكما يفسرها الع  -بسننها الطبيعية   
 .تعود إىل الوراء أبداً

ون يف أعز مقدرام الشرعية وحقوقهم املرعية منذ سقوط دولة القرار،           لملقد أصيب املس  
 يروضون ويتروضون على قبول سياسة التطويع – قمةً وقاعدةً –ون ملسملومن ذلك العهد وا

 .ة الواقع، واستسالميِة القواقعلم معاين أس–حاكماً وحمكوماً–والتطبيع؛ ليتفهم الكل 
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 ال ميت إىل اإلسـالم      لم تبين أن الواقع املستس    – عند النظر والتحليل     –واحلقيقةُ املرةُ   
االلتزام بأدىن العالقات الشـرعية     : االمسي لإلسالم، أو قُل   احلق بصلة، ما عدا االنتساب      

وواجبها ومندوا على األفراد، واالشتغال ندسة فصوهلا وأبواا وواجباا، مـع طـول     
يت حول مسـألة احلُجـة      تماع مس نـزصراع ونقاش وتعليل وحتليل وحواش وتطويل و      
 . والدليل، وتالعب باألحكام يف احلالل واحلرام 

ي قد أعمى البصر، وقصر النظر، وأخرس البلغـاء         تم ما فوق ذلك فالصمت احل     أما
عن اإلفصاح عما يدور أو ما قد عرب، واكتفى احلكماء بالصمت وكفـى؛ وماتـت               

 .احلقائق يف رفوف اإلمهال والنسيان

إن التركيبات القدمية واجلديدة يف دائرة السقوف العربية اإلسالمية         : واحلقيقة تقول   
 من أِلف الركائز، إىل ياء التعلـيم أو التعليـب سياسـةً واقتصـاداً              –ستثناءدون ا –
اعاً وتربيةً وتعليماً وثقافةً وإعالماً وديانةً كلها قد اارت وـاوت يف أتـون              تمواج

 .يون زمام احلركة، ومصدر القرارملالعا البغاةية، اليت امتلك فيها ملاملعركة العا

املنحرفة سيس املهندسون ألوان أَعالمها، وكُتب ِإعالمهـا،        ية  ملومن داخل الصياغات العا   
 .بوادر إيالمهاة مستقبل أحالمها ولمووجهوا أقالمها وأفالمها، ورمسوا لألجيال املس

 من خالل اهلدم    –ية األوىل   مل قبيل احلرب العا   –وكما سقطت دولة القرار يف تركيا       
ية ملرات احلرب العا  ثماعي ب تملدمار االج ان الدولة ؛ فقد ترسخ اهلدم وا      بنيالداخلي يف   

 صـياغة   – اإلسالمي املنهار    مل مالكة القرار، يف العا    –الثانية، وأعادت القوى الغامشة     
 املدرسة ومديرها، وشيخ    لمكل شيء، بدءاً من مساحة األرض وحدودها، واية مبع        

 .))رب مصلٍّ ال أمانةَ له ((و الناحية وأمريها، 

 :  يف حديثـه     - الذي ال ينطـق عـن اهلـوى          –سول األمة   وهذا ما عرب عنه ر    
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سك الناس بـاليت تليهـا،   متا نقضت عروة لم لتنقضن عرى اإلسالم عروة عروة، ك    ((
  .))أوهلن نقضاً احلكم، وآخرهن الصالة، ورب مصلٍّ ال أمانة له 

 جمال فيـه   وال لإلجحاف، كما اللمومن هذا املنطلق الواعي الذي ال جمال فيه للظ  
ني العـريب  ملالسقوف السياسـية يف العـا   كابرة ؛ ميكن القول بأن      لمجاملة وال ل  لمل

 تعترب سلسلة من ركـائز      –ي يف اإلسالم    ملمنذ سقوط دولة القرار العا     –واإلسالمي  
 أو ساوموا بقضايا اإلسالم، ورمسوا      -أو اخندعوا –املنتفعني أو املندفعني، الذين خدعوا      

 .لم أو بغري علماملصاحل املشتركة بعمع العدو مسارب 

من حتوالت ومواقف، وحدود حمليـة أو       احل املضطربة   املروكلُّ ما نتج عن هذه      
دولية، أو قرارات أو إلزامات، وبرامج تعليم وتربية وثقافة وإعالم ومنجزات؛ كلها ال             

والعقائد تتعدى كوا خليطاً أو مركباً من تنازالت السقوف املنهارة عن ثوابت الدين             
عـارف، والعلـوم النظريـة،      ملومبادئ الشريعة، مع نفثات مسوم السقوف الكافرة با       

القرار، ورسم السياسة االستسالمية يف     مع امتالك   ومحاس الوطنية والثورية، والتحرر     
 يبق يف هذا الركام املتالحق شيء سليم سوى النشاط          ملو. املنطقة املغلوبة على أمرها   

ني املستقلني عن التحوالت السياسية، بـرغم مـا         لماء املس لمر ع ثل بدو تمالشعيب امل 
 .أصام من الضعف واخلمول

ية ؛  ملإننا عندما نضطر إىل إعذار سقوفنا املنهارة عن حتمل تبعات العمالة للقوى العا            
، فالعديد مـن هـذه      ))ما ال يتحقق كله ال يترك جله         ((: فالبد أن نفهم املثل القائل      

 : إىل العمل بسياسة الواقع لتنفيذ املصلحتني الركائز مضطرة 

خدمة األمة املغلوبة، والسري ا يف الواقع املغلوب على الكيفية املفروضة،           : األوىل  
 . على ما فيها من عرج وحرج وهرج، وما حيلة املضطر إال ركوا
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ه يف  االستفادة من موقع القرار الكافر، ومصدر احلركة الذي ال بديل عن          : والثانية  
ية مقابل حتقيق نسبة من االستقرار املادي واألمـين         ملظاهر احلال، وحتقيق مصاحله العا    

 .ألمٍة مغلوبٍة على أمرها

واخلطر يف هذه اللعبة الشائكة أن كثرياً من ركائز هذه السقوف، أوغل يف الـدفع               
إلسالمي صري ا مللة، وا ملبعجلة العمالة لتحقيق مصاحل الكفار، حىت تآمر على الدين، وا         

 .ماديةً وسلطويةً، يف املنطقة املنهوبة: ذاته مقابل املصاحل الذاتية

لقد شهدت مسارح األحداث املتتالية خطر هذه العماالت على طـول املسـاحة             
اإلسالمية والعربية، وبرزت مناذج هذه املساومات جليـةً واضـحةً يف الصـومال،             

 العـريب   مل متفرقة من بـالد العـا      ، والعراق، والشام، ويف أحناء    اليمن سابقا وجنوب  
واإلسالمي، أدت إىل مسخ هوية الشعوب وتشريدها وجتزئتها وتـدمريها، خدمـةً            

 ستقدم على هذه املذابح قَرابني جديـدة،        – وليس ببعيد    –وغداً  . للكفر واالحنراف   
احل، صملوتبرز ركائز وسقوف عنيدة، ال يهمها يف مسرية العمل غري حتقيق املكاسب وا            

 .رتم صائح خلف صائح، وهذه علة االيار املس- وال منها -وال ينفع معها 
@
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 ي وخالصنا منهملالتخدير العا

إن مـا   : كثرياً ما يعترض القراُء على عرضنا لألحداث ومشاكل الواقع، ويقولون           
وإذا ما حنن جارينا هـذا املطالـب   . تكتبونه ال حيمل حالً، وإمنا حيمل تشخصياً فقط   

وصنع احلركة  هل يا ترى سنجد من حيمل هم        : العادلة، وطرحنا احللول على األوراق    
 املواقف ؟ 

إننا لن نتشاءم أبداً، فاإلسالم دين التفاؤل ؛ ولكنا نعتقد أن وضع احللول، يف واقع معلول،        
واقـع،   هو تشخيص ال–لم أعهللا واأعتقد،على ما –، فإن دورنا اليوم )١(حدثٌ سابق ألوانه    

                                           
الواقع املعلول هيأ لكثري من املنظرين واملفكرين رسم سياسات احللول، ومنهم من تنازل عن              ) ١(

القتصـادية،  ثوابت الدين إلجياد التوافق بني احلالل اإلسالمي واحلرام الكافر يف املسـائل ا            
 يف املصارف، والبنوك، والتأمينات، وعقود البيع والشراء )) اإلسالمكفرية ((فجاءت الوالدات 

 .املنحرفة، وتعطلت وظائف الزكاة الشرعية 
 فربط احلل اإلسالمي مببادئه، وطـرح       دائرة مذهب أو مجاعة،   ومنهم من تقوقع حتت     

 .أو فقه مجاعة رؤيته احمللية أو العاملية مقرونة بنظام دولة، 
ومنهم من رسم احلل األخري بفوهات البنادق، وقتل الزعماء، وضرب مصاحل الكفار يف             
العامل، وقد يضطر يف أتون احلركة ذاا إىل لبس األقنعة، ومتويه األلوان، فيندرج حتت مظلته               

 وأمثلة املهندسون العامليون، وحيبطون األمة كلها من داخل الفشل اهض، واحلماس املروض،
 .هذا كثرية وكثرية

إننا ال نتحدث عن احللول، واملعاجلات اجلذرية، ولكنا نبدأ يف حماولة العمل ألجل احلل،         
 وألن املعاجلة ذاا صعبة للغاية فإننا نبارك كل حركة تنطلق يف مسرية العمـل اإلسـالمي                

طريق احللول، وال  على طريق تنشيط العقول، وترشيد احلائرين إىل      – صامتة، أو متحركة     –
 .نسلم ألحد يتحرك يف حميط العامل أنه حيمل احلل اجلذري
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ني يعتقدون  لميون، وقولنا هذا يعين أن كثرياً من املس       ملوفك العقد اليت رصدها املهندسون العا     
سالمةَ الواقع املعاش، وال يرون يف طرحنا قيمةً تذكر، ذاك ألن مدركام املعرفية جتـول يف                

كلٌّ يدور يف   ية ختدير عقول الكثري والكثري،      ملفلك املعتاد، وقد استطاع مهندسو احلركة العا      
فلك الرؤية الواقعية وحدها، بل وضعوا من خالهلا حلوالً غريبة، ومعاجلاٍت مريبة، ويصـبح            

ون، سـواء يف    لمدورنا اآلن فك هذه العقدة، ورفع مادة التخدير املوضعي حىت يستفيق املس           
قمة الواقع أو يف قاعدته، وسيكون أول ما تصل إليه أحاسيس اجلميع هي إدراكهم مرحلـة                

 ..وهذا مطلبنا.. التخدير، وأم فعالً كانوا حتت تأثري عقار أجنيب مركّز

ني عند اإلدراك، وهم يف بداية وعـيهم للحقـائق          لموإذا ما تضافرت عقول املس    
ستفِْرض احللولُ نفسها بنفسـها؛     : والظروف ؛ عندها تطرح احللول، أو بعبارة أصح       

 هللاير ما ِبقَوٍم حتى يغيروا ما بأَنفُِسِهم وإذا أَراد ا          ال يغ  هللاِإنّ ا ﴿: يقول يف كتابه   هللاألن ا 
 .]١١: الرعد[ ﴾بقَوٍم سوًء فال مرد لَه وما لَهم ِمن دوِنِه ِمن واٍل

                                                                                                      
فاحلل اجلذري قادم، وعلى كل متحرك وساكن داخل السقوف، أو خارجها أن يعمل             
جاهداً على إزالة آثار املخدر الكافر، يف الباطن والظاهر، وأن يرحم اجلهـالء والغـافلني،               

وسيأيت يوم اخلالص؛ ولكن بشرطه،     . والبسطاء والسذج   واملرضى واملغررين واملخدوعني،    
وشرطه األول أن ال نتعجل احللول قبل تشخيص األمراض، وال نكذب على الناس بالعالج              

 .قبل معرفة موطن الداء من اجلسد املتداعي
فكثري ممن محل لواء املسرية للعالج الناجع معتمدا على احلماس والغرية وحدها ؛ وقع يف               

املنصوبة ، وهوى مببادئه القاصرة يف أتون املعارك املربجمة الدائرة ، وزاد األمة إحباطا األفخاخ 
 .فوق إحباطها ، ويأسا يف اكتشاف الدواء الناجع القادر على ختليص األمة ختليصا أبديا

 فموجود منذ بروز دعوة اإلسالم على يـد  – لو أردنا حقيقته -وأما الدواء يف حقيقته     
 .نام عليه الصالة والسالمحممد خري األ
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 االستعمار وسياسة السم يف الدسم

إن عمق مشكلة األمة اإلسالمية يف املرحلة املعاصرة غياب الـوعي الثابـت عـن          
ية كمعادل راجح فكرا وسياسة واقتصادا ودينا ودنيا أمام كافة          ملم وجدارته العا  اإلسال

  . ملالنظريات واألطروحات يف العا

ني فإن االنسالخ املتالحق    لموإذا ما افترضنا أن هناك من يدرك هذه املسألة من املس          
ـ               وف يف جسد األمة قد جعل اإلفصاح ال يتجاوز الشفتني ، وإن جتاوزها فالقلق واخل

ة، بعد أن   لميشوب اجلميع ويدمر أعماق اجلميع ، وقد أَِمن الكافر غائلةَ العقول املس           
روضها على قبول األمر الواقع ، وهلذا جند املهندسني الغربيني يتفننون يف التعبري الواثق              

 .ضد اإلسالم

إن دور الضابط أو القائـد هـو أن يتكفـل          : كتب البارون دشتور نيل دوكونستانبت      
ني سيكون أنبل الرجـال     لمبسحق أي قوة إسالمية، وإن الذي يأخذ على عاتقه حتطيم املس          

  . )١( يلعب الدور الكبري من أجل بالدهوأعظمهم فائدة، بل إنه الرجل الذي يستطيع أن

وحتت هذه املبادئ كان االستعمار يعمل ويناضل بأساليب خمتلفة، وميكن معرفـة            
وكان املفكرون السياسـيون يف     . ة بريطانيا وإيطاليا    منوذجني خطريين منها يف سياس    

كال الدولتني على يقني بتحقيق اهلدف الواحد من خالل اختالف األدوار املطبقـة يف       
 . اإلسالمي والعريبملالعا

كتب عنـا فرنسـي     : كتب جاكوب الربيطاين عن سياسة دولته يف نظر اآلخرين          

                                           
  .١٦٣املصدر السابق ص) ١(
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مدنيتـهم أو حضـارم بـالقوة علـى         سوف لن يفرض اإلجنليز لغتهم وال       : قائالً  
 بطريقة سليمة وأسلوب    -على أكثر تقدير  -إم يتسللون ويثبتون وجودهم     . حمميام

بطيء وبتردد وارتياب، حيترمون العادات والنظم الوطنية والقومية خمتفني وراء أساليب           
هم، أخرى، يوجهون ا البالد إىل طريقة جديدة، تبدو وكأا من فعل السكان أنفس            

وبأم اعتنقوها مبحض إرادم واختيارهم، وهذه سوف تؤدي إىل حمـو األسـاليب             
 .السيئة القدمية، وإزالة أثر التقاليد البالية اليت يعاين الناس من وطأا 

والرجل اإلجنليزي لني وسيط يف عالقته مع الناس لدرجة أنه ال يسـتثري             :  يقول مث
، واختالطه م قليل لدرجة أم ال يتضايقون        كراهيتهم، وال يستفز غريم ومحاسهم    

  . )١(من حضوره 

ـ إن اإليطاليني يتصرفون حبذر شـديد، واه      : وكتب عن اإليطاليني     ام كـبري،   تم
  .)٢(نيلموحرص زائد حىت ال ميسوا العاطفة اإلسالمية، وجيرحوا أحاسيس املس

 جعـل النـاس     واحلضارة اإليطالية يف إرتريا تسـعى إىل      : ويقول يف نفس املصدر   
ل تميف الفكر واللغة والعادات واللباس، ومن احمل       )٣())طَلْينِتهم   ((إيطاليني، وتعمل على    

أن يكون اإليطاليون مستعمرين ممتازين، ومع هذا أقول بفخـر يشـوبه التعصـب              
 .إم يأتون يف املرتبة الثانية بعدنا: والتحفز

، )) أحباث يف السياسة واالسـتعمار  (( مث نقل الكاتب جاكوب عن أحد املؤلفني يف كتاب    
ـ ملوالذي قارن فيه بني وجهات النظر عند الفرنسيني واإلجنليز حنو اإلسـالم وا             ني يف  لمس

                                           
  .١٦٥املصدر السابق ص) ١(

  .١٦٣املصدر السابق ص) ٢(

 .جعلهم إيطاليني : أي) ٣(
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املستعمرات اخلاصة م، وفضل الدور الذي يقوم به الفرنسيون ؛ ألم يعارضون انتشـار              
ثقافة الفرنسـية، وأن هـذه      اإلسالم، وحياولون أن يغرسوا يف األذهان األفكار الفرنسية، وال        

الطريقة تفضي إىل ائتالف العناصر املختلفة، ودجمها يف قومية واحـدة ملحقـة باألفكـار               
 .عارف الفرنسيةملوا

بينما صور الكاتب األسلوب اإلجنليزي بأنه عبارة عن ترك احلكم الذايت للشـعوب             
قبتهم، مـع مـنحهم     واألقاليم اليت حتت إشرافهم، وللوطنيني من أبناء البالد حتت مرا         

@. )١( كما يريدون، ودوء لماحلرية ممارسة الشعائر الدينية، والتك
@
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 رحلةتمرحلة جمانية مع السقوف امل
ع يف  تمراِت واألهداف اليت جي   ثممن عجيب ما تفرزه املراحل وتبديه األيام وحدةُ ال        

هذه األعمال  سبيلها األضداد، وهي أيضا وحدة العمل والوظيفة من قبل ؛ ولو كانت             
 .والوظائف صراعاً بني فريقني متنازعني

ي مثلوا  ملستعمرون الغربيون والشرقيون يف املراحل السابقة جندهم يف اإلطار العا         ملفا
صراعا سياسيا حمتدما فيما بينهم ، أدى إىل استعمال ما يسمى بـاحلرب البـاردة ،                

ث ، والطـرف الثالـث      واحلرب الباردة بني قوتني غالبا ما يكون ضحيتها طرف ثال         
 .دويالت مستعمرة أو حدود مقسمة بني دولتني حتت ضوابط سياسة املتاجرة 

ر هلذه الصراعات هي القوى االسـتعمارية ذاـا،         ثمويف كل األحوال يكون املست    
سواء باهليمنة السياسية أو بتسويق املعدات العسكرية وضمان األسواق التجارية وب           

ارية ترى  ثمكل مرحلة من مراحل التقلبات االستعمارية واالست      الثروات احمللية ، ومع     
ـ   لم مس ))ضحايا املراحل  ومساسرة املصاحل    ((األرتال واجلماعات من     ني لمني وغري مس

لق مندفع، يسـتحلب أحـدهم      تميعملون جبدية ومحاس ، ما بني متسلق منتفع ، وم         
ـ           دين ، أو ضـد األمـة    أدوار املرحلة وال يلتفت إىل األخطار احملققة ضد اإلسالم ك

 .ية ملومصاحلها احمللية والعا

بل ويراهن أحدهم بالدين كله والوطن ومقدراته لريضى عنـه مساسـرة املرحلـة              
ار سياسـتهم   مثيون ، حىت إذا ما انتهت فترة العمل املسرحي واجتىن املستعمرون            ملالعا

حوا بسماسرم  اخلطرية ؛ أعادوا ترتيب األوضاع احمللية بتجهيز ضحايا جديدة ، وض          
القدماء حينا ، وحينا بضمان مسرية حيام الباقية يف دول أو أنظمة أخرى تسـري يف                
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 .اري ذاتهثمالفلك االستعماري واالست

 مناذج متنوعةً من سقوف السياسة ومصادر احلركـة         -كمثال-ولقد شهدت بالد اليمن     
ئات مع سـقوفها تتصـارع   الحظ أن هذه الفملار، واثممنذ عهد االستعمار حىت عهد االست 

 البعض البعض اآلخر، ويتطور     تموتتقاتل يف مسرح األحداث، ويفتك البعض بالبعض، ويش       
 إذا جتاوز هؤالء حـدود      مثاكمات واستخدام الشعارات،    حملاألمر إىل الصحف والبيانات وا    

 انتقـل اآلخـرون مـن       مثمسرح األحداث وانتقل أحدهم يف مرحلة ما إىل خارج الوطن           
تعـون  تم يف ظروف معينة إىل خارج احلدود ؛ صار اجلميع يف غالـب األحيـان ي               الوطن

بامتيازات ال تتعدى املناطق والسقوف اليت كانوا حياربوا مجيعا، ورمبا ائتلفوا معـا ضـد               
غريهم، بل حىت اإلمربيالية ذاا وقد شهدت ألسنتهم حماربتها يف أجهزة اإلعالم تصري وبغري              

 .اء مجيعاً، والقائمة على ترتيب أوضاعهم يف املهاجرمقدمات حاضنة األبن

إن املنطقة اإلسالمية والعربية تعيش مرحلة خداع خطرية تشبه إىل حد كبري مرحلة             
سؤولون عن سياسة السقوف هم املعنيون بـاألمر،        ملالصراع بني الشرق والغرب، وا    

 يراهن باإلسـالم    ملالعازاد العلين يف    ملون، وا لمستقبل هم املس  ملوالضحية يف احلاضر وا   
 .ويشعل أعواد الثقاب من داخله وبأيدي أبنائه 

اء امللة، إمنا العلـة يف السـقوف        لموليست يف اإلسالم علة، وال فيما اختلف فيه ع        
وفيمن تضعه القوى احملركة حلمل ودعم هذه السـقوف، فتحـت الرمـاد نـار،               

 .والسماسرة يصبون عليها وقود البترول لتزيد اشتعاال

 ..فمن الذي حيمل املاء والتراب إلمخادها ؟؟
@
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 السقوف والصحوة

 كلُّه قد دخـل     مليِة يف روسيا كان العا    ملقُبيلَ فَجِر الصحوِة وسقوِط دولِة الشيوعيِة العا      
إىل طوٍر جديٍد من العالقات، وبدأت تربز يف األفق مالمح اإلسالم وعودةُ أثره وتـأثريه،               

 األفغانية أمام أعداء اإلسالم من الشيوعية وعناصـر اإلحلـاد،           ثَّلَ ذلك بنجاح الثورة   متو
، فأخـذ   مل أن اإلسالم يهدد مصاحل الكفر وسياسته يف العا        ملوشعرت قوى التأثري يف العا    

 .يرتب من جديد مسألة السقوف السياسية ومصدر احلركة

فيييت إىل  ية، وتفكيك االحتاد السـو    ملفكان الدور األول سحب البساط من الشيوعية العا       
دويالت، وإعادة تركيب السقوف السياسية وبراجمها يف املنطقة العربية واإلسالمية، وإبراز           

ي ينطوي حتت شـعاراته كافـة       ملرحلة، وسقف عا  لممسمى الدميقراطية كبديل سياسي ل    
الطاحمني يف امتالك القرار والصعود إىل مصدر احلركة، وافتعلت يف املنطقة العربية قضـية              

ية يف املنطقة، وجنحت كافـة األدوار       مل لتصبح مصدراً من مصادر تثبيت القوى العا       اخلليج
 . ية وليس هنا موقع تفصيلهاملاملربجمة هلذه اللعبة العا

وبدأ الوطن العريب يهيئ نفسه من خالل رموزه الستيعاب مفهـوم الدميقراطيـة،             
ى لتحويـل   وصارت مناذج الدميقراطية يف بعض الدول عامل ضغط على دول أخـر           

 . مسار السقوف فيها حنو جحر الضب بصورة أكثر اختصارا مما هي فيه وعليه 

ولقد استجابت هذه الرموز والبد هلا أن تستجيب فليس هناك يف األفق شيء غـري               
وال شيء أيضا   . يةملالواقع والتعامل معه مبا يالئم املرحلة ويرضي ركائز السقوف العا         

اسٍك جيمعها بقراٍر حاسٍم أمـام قـرار        متوالعربية من   لدى سقوف املنطقة اإلسالمية     
الكافر األكثر حسماً وتأثرياً على صنعائه ورموزه سوى ما نسمعه ونراه ونعايشه من             
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 .  عجائب اإلحباط ومسرحيات االخنراط

ـ     هللا صلى ا  هللا عنها رسول ا   لمإن لعبة احلكم هي أخطر عروة تك        لم عليه وآلـه وس
 تناوهلا القرآن العظيم يف مواقع شىت خمرباً عن حال األمم           وكشف علتها يف الواقع، بل    

قال . السابقة اليت غرقت يف جلة الضالل والتكذيب، فحق القول عليها فدمرت نفسها           
وإذا أَردنا أَنْ نهِلك قَريةً أَمرنا مترِفيها ففَسقُوا فيها فحـق علَيهـا القَـولُ               ﴿:تعاىل

 .] ١٦: اإلسراء[ ﴾فدمرناها تدِمريا

والتدمري من أسبابه فشل اإلنسان أن يرتقي إىل ما طلبه منه امللـك الـديان ؛ ألن                 
رات املفهوم العقالين   مثرةٌ من   مث ملاعية يف العا  تمااليارات السياسية واالقتصادية واالج   

ات اإلنساين، ورفض املنهج الرباين الرمحاين، وأياً كان حجم األنظمة احلامية للشـعار           
النظرية فإا سرعان ما تنهار كما تنهار مبادئها يف حلظة من حلظات املسرية اهلوجـاء               

 .العوجاء

واإلقناع أو االقتناع يف قبول ما يقوله أو ما أراده احلق سبحانه يف احلياة أمر يف غاية                 
الصعوبة أو هو من املستحيالت ؛ ألن تيار احلياة املسيس قد سار باألزمة كلـها إىل                

اء والبـاحثني إذا أرادوا احليـاة    لمفهوم النظريات املطروحة، وما على املفكرين والع      م
بأمان إال أن يقيسوا على هذه النظريات الشوهاء قُمصاً وجالبيب وألبسةً من القـرآن     

رة األلف وزيادة، للتعامـل     لموالسنة والتاريخ والسري، حىت يقتنع الدمهاء أو خيُدعون ل        
 .وهكذا دواليك.. يةمللية والعامع اللعبة احمل
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 العقل العريب اإلسالمي حتت ظل السقوف االستعمارية
من املضحك املبكي يف تاريخ عالقة الوطن العريب بالدول االسـتعمارية وسـقوفها          

ـ ملاحمللية املنهارة ما سجلته أقالم املستشرقني تهكُّماً وتشفِّياً من اإلسـالم وا            ني، لمس
 اليقني أن تعامله مع هذه الشرائح ال ميثل مسألة انتفـاع            لم ع لم يع حيث كان الكافر  

وباب صداقة كما كان يظن ذلك حكام وعمالُء هذه املراحل، ويضحكون به علـى              
 . شعوم

 الذي يعامل احلياة    لمبدأ الكافر على العقل املس    لموإمنا كان الكافر يعترب ذلك فتحا ونصرا ل       
 )) ملوك شبه اجلزيرة العربية      ((يل املثال ال احلصر جند كتاب       فعلى سب . بالسطحية والسذاجة   

 اليت يعتربها املؤلف يف كتابه )) القفشات ((ؤلفه هارولد جاكوب مشحوناً ذه السخريات و مل
 .لمانتصارا للعقل الكافر وترويضا للعقل املس

: ية ودور عدن يف نصرة اإلنكليز فيقـول       مل عن احلرب العا   ٢٠٩فقد حتدث يف ص     
وعند إعالن املانيا احلرب أُقيمت الصلوات وقدمت االبتهاالت يف مجيـع املسـاجد             
العدنية من أجل إجناح اجليوش الربيطانية، وكان ترجيع صدى الترانيم واألدعيـة يف             

 .أهلك اجلرمان وانصر اإلنكليز .. يا قوي يا عزيز: كل أرجاء املستعمرة هكذا 

اعية الـذين اسـتغلت     تمعداه إىل أصحاب املراتب االج     يقف التهكم عند هذا احلد بل ت       ملو
 طيبتهم وسذاجتهم وضعف مدركام الفكرية كمنصب العيدروس بعدن فنراه يقـول عنـه             

والسيد العيدروس منصب عدن وشريفها وزعيمها الديين استنكر دخـول تركيـا         : ٢٠٩ص  
زيطانيا، وال   حنن أعظم املخلصني لرب   : احلرب، وأكربه، وعرب عن شديد أسفه قائال       ال أوفياء  ـن

م، وإننا ندعو لربيطانيا بالنصر ؛ ألا       ١٨٣٩هلا من بني مجيع األصدقاء منذ احتالهلا لعدن عام          
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 .أحسن احلكومات، وأكثرها عدال، وهي اليت تعمل دائما من أجل قضية اإلسالم

ـ            ل إن هذه العبارات لو صحت من صاحب مقام رفيع ينتسب إىل آل البيت النبوي وميث
واجهة روحية يف عدن ألكرب دليل على تذويب الغربيني للعقل اإلسـالمي يف املنطقـة،               
وإقحامه ضمن برناجمها العسكري، وحتويل املفـاهيم اإلسـالمية لقبـول آراء الكفـر              

اعيـة،  تمراتب االج ملال وا ملني با لموالكافرين، وجناح الغزو االستعماري يف اجتذاب املس      
 .)١(يملاحبه القرار االسالمي العاوالوقوف علناً ضد تركيا ص

بِقيـت  : ية ضد العقل العريب فيقـول       لموهاهو املؤلف يقدم منوذجاً آخر من سخريته الق       
عدن خملصةً لنا أثناء احلرب يف حني أن تعاليم الدين يف مجلتها ترشدهم بأن يدعوا للخليفـة                 

عني عاما قد طبـع النـاس       التركي بالرفاهية والتوفيق، ولعل حكمنا يف عدن مدة مخسة وسب         
 .على الثقة احلسنة فينا وأجربهم على اإلميان حبسن نيتنا

ي عدن، بل تعداه إىل ما الحظه       لم يقف أمر التهكم والسخرية على عرب ومس       ملو
من سطحيٍة من بعض املنسوبني لدولة تركيا اإلسالمية، الذين عكس املؤلف صـورةً             

مسية للعمل يف صنعاء، إذ كانت مهمتـه        من خمادعاته هلم واحلصول على تسهيالت ر      
، )) األتراك و اإلدريسـي      ((اع  نـزاملُعلَنة العمل يف صنعاء إلجياد ائتالف بني طريف ال        

وتقريب وجهات النظر على حد تعبريه، وقال عن هذه اخلطة اخلبيثة اليت كان يبيـت               
مي قاطبـة    اإلسال ملوعند ذلك نستطيع إقناع العا     : ١٩٢من خالهلا سياسة دولته ص    

                                           
وما أكرب الفرق وأبعد    :  هـ فقال  ١٢٥٦ألن املؤلف ذاته تكلم عن منصب العيدروس عام         ) ١(

 م، فهو الذي ام     ١٨٤٠وم وبني سلفه الذي كان موجودا عام        االختالف بني العيدروس الي   
ِهنس باطالً بالرغبة يف حتطيم اإلسالم، وهدد بالذهاب إىل القائد املغريب الذي كان موجودا              

 . حني ذاك بصنعاء 
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 .نيلمسلمبأننا من األصدقاء املخلصني ل

تقدمت إىل السفارة التركية يف     : كما أشار عن تنفيذ خطته من داخل بريطانيا بقوله        
لندن عارضاً خدمايت لتركيا يف تلك البالد، وكان السفري أكثر فرحا واستبشارا، وقد             

كان يوجد عيب واحـد     أعطاين توصيةً خطيةً موجهةً إىل مركز اإلدارة يف صنعاء، و         
 وكشخص  لميف تلك الرسالة اكتشفته فيما بعد بعدة شهور، وهو وصفي فيها كمس           

فهل كـان   :  قال املؤلف  مث! )١(نافع ومفيد، وبصورة خاصة ألهداف األتراك يف اليمن       
 هذا تصوراً خاطئاً يف مذهٍب ووهٍم مغلوٍط يف عقيديت أم أنه إبرةٌ يف ذنب العقرب؟ 

مللتوي يعرب املؤلف عن حقيقة سياسة الكافر ولكن على لسان العرب           وبنفس األسلوب ا  
 والضغينة اليت   )) اإلمام واإلدريسي    ((لقد نسب بعض العرب احلقد املستحكم بني        : فيقول

إن سياسة حكومتنا تعمل على نصِب      : كانت قائمةً بينهما إىل الدسائس الربيطانية، وقالوا      
صوبأننا ن فِْض آخررأساً برأٍسواحٍد وخ ِدم. 

 يصف دولته ومكر سياستهم بعد أن استهزأ على طريقته بسلطان حلج الذي نقل عنه               مث
من األفضل للعرب أن ينظروا يف مصاحلهم، كمـا أن علـيهم أن يفكـروا يف                : أنه قال 

وإذا كنا حنتفظ بأي فكرة الحتالل اليمن فـإن         : فعلق على هذه العبارة قائال    . مشاكلهم  
وما أبسط أصدقائنا األكثـر     :  كتب وقال  مث. ساعدتنامل سوف يكون مسرورا     السري أمحد 

إم يؤمنون بسرعة وبسهولة يف إنكارنا للتوسع الذايت ونفينا للتـدخل املباشـر أو     ! ِطيبة  
 .وهذا هو دهاء إجنلترا ومكر اإلنكليز! للسعي من جانبنا الحتالل بالد الغري

                                           
الحظ معي هذا اخلبث املبطن، حيث ال يتصور أن يكتب السفري عن الربيطاين أنه مسلم وثقة ) ١(

إن :  استطاع املؤلف خداع السفري وتقدمي نفسه له بشيء مما ذكره؛ إال إذا قلنـا              إال بعد أن  
 .السفري له أيضا دور يف العملية وكان يعمل يف اخلفاء ضد اإلسالم ودولته آنذاك
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الطني الذين حيصلون منا على املرتبـات،       وكان املشايخ والس  : ١٨٥وكتب جاكوب ص  
ـ ميلكون أختاماً زودناهم ا، وبتلك األختام يبصمون على رسائل التوجيه واالع           اد الـيت   تم

قابلة املقيم الربيطاين يف عـدن، أو حيضـرون لرؤيتـه           مليعطوا لرجال قبائلهم الذين يأتون      
دة مـن الـزمن   ملر حمتاج ه من جاتموزيارته، وقد حدث أن الشريف أمحد العجوز رهن خ       

مقابل مبلغ من املال مقداره ألف ريال، وقد الحظ الزيادة الكبرية يف عدد أولئـك الـذين                 
لوا يف املرتفعات النائية من أجل احلصول على هباتنا ومساعداتنا املاليـة،            نـزوصلوا عدن، و  

 مـين  ويف إحدى الزيارات أخربين الشريف بصراحة ودون خجل على هذه الصفقة، وطلب          
ه القدمي أو تكريرها بعد اآلن؛ ألن العقد انتهى، وقـد           تماد اخلطابات اليت حتمل خ    تمعدم اع 

اً آخر، وهو الذي جيب علينا أن نعترف به، ونقبله يف املسـتقبل، وكـان               تمصنع لنفسه خ  
 .اليهود يصنعون األختام، ويتاجرون ا

عنـده  : الكون  والسيد أمحد سلطان حلج كما يقول ب      :  كتب يقول    ١٩١ويف ص 
اسيح اليت تذرف  الدمع عندما تشتهي أكل الفريسـة، أو كمـا يقـول               تمحكمة ال 
 .] ١٦٧: آل عمران[  ﴾يقُولُونَ بأَفْواِهِهم ما لَيس يف قُلُوِبِهم﴿: القرآن

فجميع أولئك الثريان العرب رغبوا     :  عن الزعماء العرب     ٢٣٥وكتب جاكوب ص  
 اإلسالم وإخوام يف الدين والعقيدة، نعم إم كـانوا          يف اختفاء األتراك وزمالئهم يف    

كذلك، حىت اإلمام احملايد ؛ لكنهم شعروا مجيعاً باألمر الـذي يبيتـه هلـم األسـد                 
 .الربيطاين، أو مبا يبطنه هلم من أهداف خفية 

 يستقبل ضيوفه يف الغسق فقط،      – يف بداية األمر     –وكان اإلدريسي   : وقال عن اإلدريسي    
ز يرخي الليل سدوله، وقد سخرت من هذا األسلوب عندما وصلنا إىل جيزان، و             وبعد أن  لنا ـن
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.. )١( عليه التزلف لرجال قبائله مراعاة هلـم  تمإىل الرب ليالً كاللصوص، وبرر موقفه قائالً أنه يتح        
وعندما كان واحد من رجال قبائل هذا امليناء يتناقش مع مجع من الناس عن احلكومة الربيطانية                

 . وا أيها اإلخوان بأن العدل قد ذهبلم فاع– هللا ال مسح ا–إذا ذهبت بريطانيا : ل قا

ولقد استدعيت الفضلي، وأرسلت يف طلبه من أجل أن         : ٢٤٦وقال عن الفضلي والعولقي ص    
أصبح قادراً بعد ذلك على التزود حباصالت بالده، ومبصادر ثروا، ومبواردها األخرى، ولقـد              

ـا يف بـالد      -واد الغذائية من أبني وشقرة      ملوينية وا تمظم السلع ال  حصلت فعالً على مع     وكلتامه
 . )٢( من أحور يف العوالق السفلى، ومن أماكن أخرى كذلك أكثر بعداً مثل املكالمث -الفضلي

ان للغاز السام، وقد سـأل صـديقي        ملوحتدثنا عن استعمال األ   : وقال عن الواحدي    
إن اإلنكليز ال ينحـدرون إىل هـذه        : ذلك ؟ فقلت له      نستعمل مثل    ملاذا  مل: الواحدي  

واقترح أن نقضـي بإرسـال رسـول        . احلرب خداع : فابتسم وقال . األعمال الشيطانية 
  أفعل هذا الشـيء فإنـه       ملإنين إذا   : موثوق به يدفع السم يف قهوة الباشا، وأردف قائالً        

طان الـذي ضـحك     ولقد عاتبت السل  .  سيفعل معي مثل ذلك يف وقت ما       -أي الباشا –
  . )٣(مجيع العرب كالب، وأنا نفسي شخص عريب :  قال مثبإفراط وبغري اعتدال 

وصل أولئك الضباط عنـد      : -ميثل دولة اإلسالم  - عن قائد تركي     ٢٥٧وقال ص 
اماً، فطلبت إليهم القيام بتقدمي صالم، وبعد ذلك        متالوقت احملدد ألداة صالة املغرب      

والت، وكان قائد اموعة الرائد أركان حرب بدر الدين         أكملنتحدث عن األطعمة وا   
أنا أعرف بأن الرسول قد حدد لنا الصلوات،        : اسي  تمضابطاً مرحاً، قال جميباً على ال     

                                           
  .٢٣٦صللمستشرق الروسي هارولد جاكوب  ))ملوك شبه اجلزيرة العربية  (() ١(

  .٢٤٦املصدر السابق ص) ٢(

  .٢٥١السابق صاملصدر ) ٣(
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ورمسها، وبأن كل فريضة من فرائض الصالة موعدها الثابت، ووقتها املعني؛ ولكـنين          
 وحذا حذوه شـخص     شخصياً أفضل الكونياك، ولذلك حصل على كونياكه فوراً،       

 .آخر، بينما انسحب الباقون ألداء الصالة 

:  عن الشريف احلسني بن علي       ٢٧٦ ص ))..  لورنس لغز اجلزيرة العربية    ((وجاء يف كتاب    
ة عمل آخر قام به الشريف حسني بن علي يبعث على الدهشة، إذ إنه بعد وصـوله إىل                  مثو

 الكبري، وهو نفس الوسام الذي رفضه       قربص منح من قبل احلكومة الربيطانية وسام الصليب       
 .لورانس من مليكه احتجاجا على خيانة بريطانيا لتعهداا للشريف

والغريب أن الشريف قبل الوسام من يد لونا روستورز الذي كان يشـغل عندئـذ               
منصب حاكم جزيرة قربص، والذي كان خادما للورنس طـوال الثـورة العربيـة،              

 .لى التخلي عن تعهداا بالنسبة للحركة العربيةرض الرئيسي لربيطانيا عحملوا

 بن  هللا من الكتاب ذاته سخرية أخرى من موقف األمري عبدا         ٢٨٦وورد أيضا يف ص   
 م إىل   ١٩٢١وصلت أنباء يف شهر كانون الثـاين سـنة          : احلسني أمام بريطانيا، قال   

نصـبه كـوزير     قد استقال من م    هللاإلدارة الربيطانية يف فلسطني تفيد بأن األمري عبدا       
خلارجية والده يف احلجاز، وترأس قوة من ألفي حمارب، واجته م إىل دمشق لطـرد               
الفرنسيني واالستيالء على سوريا وجعلها مملكة خاصة به، ولكي يصل إىل هدفه كان             
عليه أن مير بشرقي األردن، وأسرع كري كربايد الذي كان حيكم املنطقة يطلب مـن               

إن األمري على مـا  : واب القدس غري مشجع، إذ جاء فيه رؤسائه يف القدس، وكان ج 
ا كانت قوات األمري على مسرية يوم       مليبدو لن يقوم مبثل هذه احملاولة لغزو  سوريا، و         

 معاملة  هللاواحد من عمان فقد قرر كري كربايد أن ينفذ القانون بنفسه، وأن مينح عبدا             
 .ب به باسم اإلدارة الربيطانيةا التقيا رحملالقاة األمري، وملدبلوماسية، وخرج 
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ا انعقد  مل يستغربه، ودعا إىل وقف الزحف على سوريا، و        مل من هذا اللقاء و    هللاوسر عبدا 
ر القاهرة أعلن نفسه أمريا على شرقي األردن، وكان من أسهل األمـور بالنسـبة إىل          متمؤ

:  اثنني فقط  تشرشل ومستشاريه أن يقبل حبقيقة األمر الواقع هذا، ولكنهم وضعوا شرطني          
األول يقضي بأن يعترف األمري باالنتداب الربيطاين على مجيع فلسطني غريب ـر األردن،   

 الشرطني دون تردد،    هللاوالثاين هو أن يتخلى عن أطماعه ونياته يف غزو سوريا، وقبل عبدا           
 .)١(وهكذا سويت مشكلة شرقي األردن بسهولة

                                           
 .٢٨٦املصدر السابق ص) ١(
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 جمال اهلدم لإلسالم
وعي لسياسة السقوف االستعمارية أدى إىل إجناح كافة خطط         إن مسألة التنفيذ الط   

يـة  ملنا املغلوب منذ عهد الغزو االستعماري بعد احلرب العا        ملالصليبية واليهودية يف عا   
 .وقبلها 

  ع املعاصر يف أوطاننا املمسوخة يسخرون كـثريا مـن أشـباهنا          تمولعل ضحايا ا
 لـم ؤلفات ؛ ولكنا نع   مله يف األوساط وا   وأمثالنا املشتغلني بقضية الدين، واحلديث عن     

 اليقني أن سقوف الفعل املؤثر ليست من صـنف هـذه الضـحايا املخدوعـة،      لمع
خدوعون دائما هم األغبياء، والغيب الذي فطر على الغباء معذور كـل العـذر ؛               ملفا

ولكن احلجة قائمة على أهل الغباء املركب الذين سلخهم برنامج احلضـارة املزيفـة              
 .وا من صنف آالت احلضارة، ويف ذات الوقت ال يريدون أن يفيقوا من خمدرااليكون

 املنـهار، بينمـا     لمإن العقول املعادية لإلسالم أَرهقَت قُدراِتها يف سبيل صناعة املس         
 هو يف رأينا الكفيـل الوحيـد        - برغم ما يقال عنه عند خمدوعي املراحل       –اإلسالم  

 .بإعادة صياغة اإلنسان

 وحنن يف غاية اإلحباط نعاين من وطأة الربامج املرسومة قمةً وقاعدةً، ال يسعنا              واليوم
إال أن منضي يف كشف ثغرات الكذب واإلفك، ليتعرف الراغبون منا موقع اجلـرح              

 .النازف، ويرون حجم اخلطر الذي قد استشرى يف الواقع املخذول

 الذي انعقد يف شهر نيسان      ر القدس التبشريي  متقال املستشرق صموئيل زِومير يف مؤ     
 :رمتم إبان االحتالل الربيطاين لفلسطني خماطبا أعضاء املؤ١٩٣٥عام 

 تمأخـرج ..  وال يريد أن يعرفها    هللاني ال يعرف الصلة با    لم شبابا يف ديار املس    متإنكم أعدد 
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ـ   ملوبالتايل جاء النشء اإلسالمي طبقا      ..  تدخلوه املسيحية  مل من اإلسالم و   لماملس ه ا أراده ل
ال يصـرف مهـه يف دنيـاه إال يف          ..  للعظائم وحيب الراحة والكسل    تمال يه .. االستعمار
وإذا تبـوأ أمسـى املراكـز       .. وإذا مجع املال فللشهوات   ..  فللشهوات لمفإذا تع .. الشهوات
 .ففي سبيل الشهوات جيود بكل شيء.. فللشهوات

، وباركتكُم املسيحيةُ،    إىل خري النتائج   تمت على أكمل الوجوه، وانتهي    متإن مهمتكم   
 بفضل جهادكم   تمروا يف أداء رسالتكم، فقلد أصبح     تمورضي عنكم االستعمار، فاس   
 .)١(املبارك موضع بركات الرب 

عاتنا بعد ذلـك  تمم، وإنه لعهد بعيد لو نظرنا إىل ما حل مبج١٩٣٥هكذا كان عام   
 من خمططات الكفر    من حتوالت السقوف املنهارة، وما أفرزه هذا التحول حتت ظلها         

ولكي يدرك املتبصر حقيقة احلال فليقرأ معي مقالة املستشرق ِجـب وهـو    . واإلحلاد
 :عاتنا املنهارة تميتحدث عن جم

اعية، وأخذت دائـرة نفـوذه      تمني االج لملقد فقد اإلسالم سيطرته على حياة املس      
التطور تدرجيياً   معظم هذا    متتضيق شيئاً فشيئاً، حىت احنصرت يف طقوٍس حمددٍة، وقد          

 يعد من املمكن    ملمن غري وعٍي وانتباه، وقد مضى هذا التطور اآلن إىل مدى بعيد، و            
القـادة والزعمـاء يف   الرجوع فيه؛ لكن جناح هذا التطور يتوقف إىل حد بعيد على        

كل ذلك كان نتيجة النشاط التعليمي      .  اإلسالمي، وعلى الشباب منهم خاصة     ملالعا
  . اينلموالثقايف الع

نا العريب واإلسالمي على النمط الغريب قد انتشر وتفشـى          ملوالنشاط التعليمي يف عا   
درسة اإلسالمية ، وكان    لمحىت طغى على كافة األساليب التعليمية التقليدية املنسوبة ل        
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 .لمدا السقوف الغربية خللخلة الواقع املستمهو احملور والركيزة األساسية اليت اع

اين؛ ألن  لم جيب أن نشجع إنشاء املدارس على النمط الغريب الع         :كتب املبشر تكلي  
ني قد زعزع اعتقادهم باإلسالم والقرآن حينمـا درسـوا الكتـب            لمكثريا من املس  

 . وا اللغات األجنبية لماملدرسية الغربية وتع

كنت من  متوقد سارت هذه العملية سريا حثيثا على مدى التاريخ االستعماري حىت            
 .)١(املهجن ، وجتهيز جنود ومجاهري االستسالم املبطّنختريج اجليل 

@@@@
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 مربط الفرس
ة اليت فرضتها اخلطط االستشراقية بواسطة السقوف       متإننا نرى من خالل هذه السحب القا      

رة برزت يف الظالم جيب     مثةً، وكل   تمةً مع لمية يف أفقنا اإلسالمي املعاصر نرى ظ      ملاحمللية والعا 
 . كانت من دعوات الصحوة اإلسالمية املعاصرةالتعامل معها حبذر ولو

إن االنطالقة اإلسالمية املعاصرة تكاد ال ختلو يف كثري من مناذجها من نسائج هذه الشباك               
وهذا أمر يقيين ومؤكـد،     . لم وبغري ع  لمواألحابيل املنصوبة املندرجة حتت خدمة الكافر بع      
 .سالمي من داخلهومكمن اخلطر القادم ينطلق منه وينفذ إىل القلب اإل

خرج الذي نراه يف طريقنا احملدود ضمن الواقع املكدود، هو إعادة النظر يف مسـألة               ملوا
السقوف التربوية والتعليمية والدعوية، والزج الواعي جبيل الصـحوة املعتـدل وشـباب             
 الدعوة يف هذا اإلطار إلنقاذ ما ميكن إنقاذه يف طوفان املعركة الباترة، وإقنـاع املنـدفعني               

تهورين من شباٍب وفئاٍت وقادٍة باحلكمة وحسن احملاورة، كي يدركوا حجم اخلطـر             ملوا
 .الذي يواجهه كيانهم الروحي وحاضرهم ومستقبلهم الديين والدنيوي

ستشرقون اخلبثاء قد وصلوا مع سقوفهم السياسية والتبشريية إىل عمق اإلنسـان            ملفا
اعيـة والتربويـة    تم واالقتصـادية واالج    من خالل التغلغل يف األطر السياسية      لماملس

والتعليمية واإلعالمية والثقافية، ويف الديانة من خالل خداع احلكام البسطاء وإغرائهم           
ية يف  ملاعية واالتكاء االنفعايل على الربامج االستعمارية العا      تمواقع االج ملال واجلاه وا  ملبا

 . األمة

 :ر القدسمتم يف مؤ١٩٣٥شرق زومير عام ولتأكيد هذا املبدأ اخلطري نقرأ مقولة املست

لقد قضينا أيها اإلخوان يف هذه احلقبة من الدهر من ثلث القرن التاسع عشـر إىل                
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يومنا هذا على مجيع برامج التعليم يف املمالك اإلسالمية، ونشرنا يف تلـك الربـوع               
عليهـا  دارس املسيحية الكثرية اليت ـيمن       ملمكامن التبشري والكنائس واجلمعيات وا    

 لـه   متوالفضل إليكم وحدكم أيها الزمالء، إنكم أعدد      . الدول األوروبية واألمريكية  
 له  متبوسائلكم مجيع العقول يف املمالك اإلسالمية إىل قبول السري يف الطريق الذي مهد            

 .)١(هيدتمكل ال

رحلها رجاال  تمويبدو أن التحوالت املتتابعة يف سقوف املنطقة اإلسالمية قد هيأت ب          
انية واالحلادية، ال خيُدعون كما كان السابقون خيُـدعون، بـل           لمناهج الع لموفياء ل أ

ريـر  مترون املواقع السياسية والتربوية واالقتصادية لرغبام وطموحام، مقابل         ثميست
 .اخلطط الكافرة يف مواقع التأثري والتجذير

 .نيلم املستسنيلمسملوا.. فاجعة اإلسالم املطية..وذا تكون الفاجعة الكربى

لقد كان الرعيل األول من سقوف املنطقة العربية واإلسالمية أويل عقليات بسـيطة             
وسطحية، ولذلك وقَّع املستعمرون معهم معاهدات الصداقة واحلماية مقابل دريهمات          

 .وقليل من العتاد

ـ ملوكان احلكام ال يدركون بيقني أبعاد هذه املعاهدات وخطرها على اإلسالم وا             ني،لمس
 .وخاصة يف زمٍن كان الرعايا فيه يف أمس احلاجة لألمن والغذاء والدواء

أما الرعيل الالحق وهم الوارثـون األساسـيون لِإلسـِفِني االسـتعماري األول،             
؛ انية يف الـوطن املنكـوب     لماية الع تخرجون من مدارسه وكنائسه، وهم محلة الر      ملوا

حد املنتفعني برحلة اإلغراب الرمسـي      فهؤالء كانوا أحد طريف السمسرة بالقضايا، وأ      
                                           

 غـزو يف    (( للصـواف، و   ٢١٩ – ٢١٧ ص   )) املخططات االستعمارية ملكافحة اإلسالم      (() ١(
 .١٠٩ حلبنكة ص ))الصميم 
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 .عن الدين والديانة

 والرعيـة، وأن ينتشـر      مللقد استطاع املستعمرون الدهاة أن خيدعوا احلاكم والعا       
يعملون لـيال وـارا يرمسـون       .. مساسرم املتخصصون يف شرق األرض وغربيها     

لبترول يف اليمن   فحركة ا .. والساحة اليمنية كانت مثاال من هذه األمثلة      .. ويرسمون
بدأت منذ عهد ترسيم اخلرائط األوىل يوم كانت الوحدات الربيطانيـة وأجنحتـها             

وحتت هـذا االسـم     ،  ))مكافحة اجلراد ((ية تنتشر يف أفجاج الوطن حتت مسمى        لمالع
 .رمست ووثقت كل املناطق اجلبلية والسهول واهلضاب والتالل واألودية

اري يف ساحة الوطن اليوم إال وجيب احلصـول         ار جت ثموما من بئر بترولية وال است     
ر األول عند بدء تدشني العمـل       ثمعلى خرائطه من املستعمر األول، وهو أيضا املست       

 .ار اجلديدثملالست

ار ورقةً راحبةً خلدمـة     ثمر األول ألزم الشعوب االنتظار ؛ ليزج بقضية االست        ثمستملوا
 . الواحدةاملال والثروة وتشتيت العالقات بني أهل امللة

ئات من اجلماعات والفئات حتت عناية هذه السقوف اخلطرية،         ملونبتت حلوم العشرات وا   
وتفهمت مشاريع التضحية باإلسالم مقابل احلضارة، والتدرج يف اخلطط االستعمارية مقابل           

ـ كـن األخطبـوط مـن صـنع ا        متارية، حىت نضجت الشروط، و    ثماملصاحل االست  ع تم
 اإلسـالمي   ملوكان من صنائع اخلطط االستعمارية يف العا      . إلعالمي ا لمسملاالستسالمي وا 
 .املتاجرة بالدين

والدين اإلسالمي أساس الشرف، ومصدر العزة يف السلف واخللف، وإليه يرجع اجلميع عنـد              
ـافر   لماالحتكام، ومعرفة الفرق بني احلالل واحلرام، ومن قواعده تتجدد العالقات بني املس             والك

 .رون شروده وحدوده ثم البارد الذي يستغل املستعمرون بروده ويستوبني املتدين
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يون قد عرفوا كيف حيسنون اخلدعة يف مسألة التـدين والديانـة،            ملهندسون العا ملوا
ي التناحر بني منظوميت الغرب والشرق علـى املسـتوى     ملفكما ظهر على املسرح العا    

 مل سياسيةً واقتصاديةً يف العـا     بؤراًالسياسي واالقتصادي؛ فقد صنعت هاتان القوتان       
تؤجج الصراع الفكري، وتروض الدعوة اإلسالمية لقبول البدائل املمسوخة         اإلسالمي  
 . اإلسالميمليف العا

إن البؤر والبقع التجارية والسياسية ذات الصبغة املرحلية إحدى السياسات االسـتراتيجية            
جلوالت سياسيةً وعسكريةً واقتصاديةً    وا استطاع أن يكسب اجلوالت تلو ا      . يملللنظام العا 

 ون؟لموماذا بقي لنا حنن املس.. اعيةً وديناً ودولةًتمواج

نعم، بقي لنا اخلدمة وشرفها يف رواقات األنظمة املهزوزة، وشيء من معىن الوطنية             
الزائفة اليت ال يقف عند مسؤوليتها حاكم أو قاض من القضاة عند رغبتـه يف إمـرار     

 .  القرارات واألجهزةاخليانة من خالل

 ، وتنفيذه واحلفـاظ علـى       )) وطنيةٌ   (( مسؤوليةٌ   -كما يقولون –إن احترام القانون    
 كيـف يتفـاهم     -ويف وضح النهار  –شرفه كذلك ؛ ولكنا يف غالب األحوال نشهد         

الوطنيون بني عشية وضحاها مع من جرعوا شعوم العداوة هلم واحلـرب ضـدهم              
تسام املصاحل ، وترتيب حملَة احلقائب وأبطال األدوار السلطوية         أعواماً طويلةً، على اق   

 .على خشبة مسرح املراحل

 خائنة األعني وما ختفي     لموالشعوب دائماً ختُدع ؛ ولكن رب الشعوب سبحانه يع        
 .الصدور
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 سر حركة السقوف السياسية يف اهليكل اإلسالمي املعاصر

 من جيهل حقيقة أثر الكافر      - وأُويل املعرفة     ورمبا كان من املثقفني    -كثري من الناس    
يف مسرية العمل اإلسالمية املعاصرة، ومثلها أثره يف مسـرية االقتصـاد والسياسـة              

 .اع وغري ذلكتمواالج

ولعل هذه املسألة كانت سراً لصعوبة تعقبها أو التعـرف عليهـا إبـان مرحلـة                
ستهتار ؛ ولكن مع التطبيع     االستعمار، وأصعب من ذلك التعرف عليها إبان مرحلة اال        

ر، وتغلغل يد الكافر يف حياتنا املعاصرة بكافة صورها، صارت املؤامرةُ باديـةً             تماملس
 تعزب عن كل متتبع ومتفحص ممن يطّلع على         مللكل ذي عقٍل ولُب مستبصر، بل و      

ية يف تقـاريرهم ومؤلفـام وخططهـم        ملما كتبه املستشرقون ومهندسو احلركة العا     
اع، نـز اإلسالم، وحييكون ا مؤامرات اخلدع وتعميق ال       ملنمية اليت ميزقون ا عا    اجله

 لم املتآِمر، أو املس   لمائي بعزة اإلسالم، وشرف اإلسالم، يف املس      تموتصفية الشعور االن  
ركس، أو سم ما شئت من مسميات املشاتل ومواقـع          تماملتفرنس، أو املتفرنج، أو امل    

 .قيةً أو غربيةً أو توليفيةًية، شرملالتفريخ العا

 دخلوا طوعـاً وكرهـاً إىل هـذه         - بعيد تقسيِم تركة الرجل املريض       –ون  لمسملفا
اء لإلسالم وموقفه الواضح مـن      تماملشاتل وهم حيملون بعض معاين العزة وشرف االن       

ؤسساته، وقد عانت مؤسسات الكفر واالستشراق كـثرياً        ملاء  تمالكافر، ومن بغض االن   
 ((ر هذه العزة اإلسالمية ؛ ولكنها مع الزمن املتالحق واجلهد املتواصل روضـِت              من آثا 

 )).ع االستسالميتما(( – بكل أسف –ليصري  ))ع اإلسالمي تما

عات عند مسألة السقوف السياسية     تمية يف ترويض ا   مل تقف عصبة احلركة العا    ملو
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 قنوات متعددة، بـدءاً بالسياسـة،   كنت من رسم خططها الفكرية عرب     متوحدها، بل   
 إىل جمموع العالقات    مث إىل التربية والتعليم،     مث اإلعالم والثقافة،    مثومروراً باالقتصاد،   

 . إىل مسألة الديانة والتدين- وعرب اجلهود الطويلة -اعية، وقد وصلت أخرياً تماالج

كثري من املفكرين   ع اإلسالمي مبا فيهم ال    تم واآلالف من شرائح ا    -ومع هذا كله    
 ال زالوا إىل اليوم يعملون جبد واجتهاد على إجناح          –نظرين وبعض رجاالت الدين     ملوا

ريرها داخل اخليمة املمزقة، منهم من يعمل ذلك اقتناعـاً بفشـل      متاملشاريع الكافرة و  
اين، ومنهم من يعمل ذلـك غبـاء   لماإلسالم عن قيادة اإلنسانية أمام مناذج الواقع الع     

ة وقصر فهم يف مسألة اإلسالم ومشوليته يف املعاجلـة، إذ ينظـر بعضـهم إىل                وجهال
 من تدخل فيما ال يعنيه لقـي      ((: قولةملاإلسالم من زاوية معينة، حتت مفهوٍم معكوٍس        

، )) امسعوا وأطيعوا ولو تأَمر عليكم عبدحبشي      ((:   ومفهوٍم مغايٍر حلديث    ))ما ال يرضيه    
 .ته وعمله من زاوية أخرىوينظر بعد ذلك إىل خدم

وال أستطيع هنا أن أرسم بوضوح لوحة اإلجيابيات االستعمارية اليت أغرت أجيـاالً             
اَء ومثقفني ليقتنعوا بأن الكافر صديق خملص، ورفيق مأمون، ما عدا التأكيد أا             لموع

عني  وبعض الطام  –خدعة مبيتة استطاع العقل الكافر ا إقناع السذَّج وبسطاء األمة           
عزل الدين عـن    ام حلقات التطبيق املطروح يف      مت على إ  –يف احلُطام واجلاه والسلطة     

 .السياسة
 املتدين خلدمة احلكـم والسياسـة       ملفصار احلاكم اجلاهل بالدين والدنيا يسخر العا      

االستعمارية املطاطية، عرب قنوات معينة ال تتعدى الفتوى واألنكحة ونشـر التعلـيم             
الكتايب ودراسة الفقه اإلسالمي يف حدود العبادات وشيء من املعـامالت،           القرآين و 

ني وتسيري شؤوم الدينية، مع خداع مـن احلـاكم          لموما يسهم يف خدمة عوام املس     
ذاته، ومماطلة وحيل يف شؤوم الدنيوية من سياسٍة واقتصاد، وسن قـوانني األسـرة              
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الفت ضوابطها الشريعة ذاا، كما حصل يف       رأة والتعليم والبيع والشراء، بل رمبا خ      ملوا
 .قرارات الدولة الشيوعية من تأميم وانتفاضات واستحالل للدماء

 وعزته بدينه   لملقد استطاع العقل الكافر أن يدبر مكيدةً يف العلَن ضد إسالمية املس           
وحدود شريعته، مستغالً فقره وجوعه وضعف موارده وسالمة نيته، وحاجته املاسـة            

 .تع بأسباب احلياة املاديةتمإىل ال

 إبان مرحلـة املغازلـة    –اء  لموكما ذكرنا سلفاً أن الشرائح األوىل من احلكام والع        
 كانت مضطرةً يف بعض األحوال لعقد املعاهدات مـع          –الكفرية لألرض اإلسالمية    

يف نــز اعية من فوضى القبائل الناهبة، وإيقـاف ال       تمالكافر بغية تأمني احلياة االج    
ثل بالثأرات والصراعات داخل اموعات القبليـة والبيـوت احلاكمـة      تمي امل الدمو

املتناحرة، فقَِبل املضطر منهم أهون الشرين، وخاصة أن السياسة الكفرية كانت رافعةً            
ساعدات واهلبات، دون شروط أو إلزامات جمحفة يف        لمراية السالم املبطن، ومجِزلَةً ل    

 .ظاهر الرؤية

ومعهم بعـض   -عض رجال الدولتني الكثريية والقعيطية يف حضرموت        فمثالً قَِبل ب  
دخول احلماية الربيطانية إىل املنطقة مقابل إيقـاف احلـروب          -الوجهاء يف الدولتني    

سـافرين، وحتريـك التجـارة الداخليـة     لمالطاحنة بني السلطنتني، وتأمني الطريق ل 
بان ااعة القارصـة الـيت      واخلارجية، واحلصول على أهم مقومات الغذاء والدواء إ       

عمت البالد، ولبت بريطانيا الطلب يف أسرع وقت، ويأت أسباب الرخاء املؤقت يف             
 .املنطقة بعمومها

 تدخلْ لألهداف املذكورة آنفاً، بل صـار شـأا   ملولكن احلقيقة املرة أن بريطانيا      
سـالمي مـن دول االسـتعمار       نا العريب واإل  ملشأن تدخالا املعهودة إىل اليوم يف عا      
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 اإلسالمي الذل والعار    ملار، هذه التدخالت اليت جلبت على العا      ثمواالستهتار واالست 
، وأفـرزت مراحـلَ     ملواإلهانة، وسلبته شخصيته وقراره وموقعه من احلركة يف العا        

ع االستسالمي، ورضي الغالبيـة     نـزمل اإلعالمي، ذوا  لمسملحكَمها اجليلُ االتكايل، وا   
يش اخليانات، وهتك احلدود، وإعادة الدعوات القومية والعصبية، وتشطري املنطقـة           بع

العربية واإلسالمية إىل نواحي ومشيخات وسلطنات ودويالت، ومـا شـاها مـن             
  .التشرذمات املناطقية الضيقة

اع األمة وإعادة ترتيبها على     تمبل وأفرزت هذه املراحل عقليات إعالمية ترفض اج       
 مة ، وتـرى أن االنقسـام والتشـرذم مطلـب وطـين ، وهـو                األسس السـلي  

 مطلب ذايت ، نشأت به مصاحل معينة واصطدمت مبصـاحل تشـبهها             – يف حقيقته    -
ر املستعمر اجلهتني ، وصار وصياً على األمة ومقـدراا ودينـها وعزـا ،               ثمفاست

بل وجهة  وحارسا حلدودها املصطنعة ، وحكما فيصال يرجع إليه عند االختالف، وتق          
 .نظره بال خالف

 االستعماِر على حسِن التفاهم يف قضـايا املعيشـة          لملقد روض العقلُ الكافر مس    
 به العقل العريب البسيط، ومنه كـان        لم حي ملوالتعليم واحلُكم، وبذل له يف سبيلها ما        

 : املقتل، كما قال الشاعر 
ــذَّةً ل ــنت لَ ســكــم ح ــةً لم   رِء قاِتلَ

 يدِر أنّ السـم يف الدسـمِ       ملمن حيث    

 

فاصل صفحات



 

  )١١٢ (

 

 يف لعبة السقوف اجلاهزة ))اللغز األخري ((  
ال مهرب لنا مجيعا من إعادة األمر إىل أهله ، سواء يف مسألة معاجلة علة السقوف ،                 

والكثري من أهل عصرنا ، وخاصة مـن    . أو مسألة معاجلة االحنراف يف الدين والتدين        
يشعرون بعدم حاجتهم لفتح غوامض     اعية  تموإصالحية واج منسويب احلركة سياسية    

، ويكتفون بتحريك األمور وفق الظواهر القائمة ، ويرغبون يف عدم اإلثـارة             األلغاز  
دلوالت الكتاب والسنة حول القرار إذا جاءت من وجهة نظر اآلخرين ، وخاصـة              مل

قـد انتـهى دور     يـة   درسة التقليد ون إىل املدارس التقليدية ، ويرون أن امل       تمممن ين 
أتباعها، وقد فرغت املدرسة احلديثة من شأن حماكمتهم وإصدار احلكم األخري علـى             

 .أي موقعإدارة احلركة السقفية عقائدهم ، فليس هلم يف 

 برغم مشوهلا يف الواقع املعاش ، وعليها يتوقـف          - أن هذه الرؤية     – لم أع هللا وا –ونعتقد  
ـ    ملرؤية غثائية الصورة وا    أا   –سري السقوف وبناء القواعد      رار لإلغـراب   تمعىن ، وأا اس

ساراا املشروعة، وهي بال شـك املطيـة        ملبقافلة األمة عن املسار الصحيح وحتريف خطري        
 .السريعة لوصولنا مجيعا إىل مشارف جحر الضب 

ومعنا رموز الصحوة اإلسالمية وعناصرها االنفعالية والقتالية ،        .. وهاقد وصلنا إليه  
 خمرجا واضحا يسلك بنا طريقـا       على كافة مذاهبنا ومواقفنا    أن بني أيدينا     لم أع وال

ية ، ومـا    ملوخاصة فيما يعاجل القضايا املصريية العا     . اجلحر الضيب الضيق    غري طريق   
 .تمنرسم به وحدتنا اإلسالمية املصريية يف األفق املع

ة يقف علـى    بنياسك األ تمألننا مجيعا وإياهم ال منتلك قرارا ، وال نستظل بسقف م          
 .قواسم اإلسالم



 

  )١١٣ (

 وقـرار   لمتلك قرار احلرب والس   متبينما نشهد سقوف احلركة الكافرة وذيوهلا املتحركة        
 .ي املوحد ، برغم صراخنا عن اجلدارة من فراغملية املادية ، وتستظل بالسقف العاملالعا

زمية مقابل االنتفـاع     اهل تمولعل رسم اسباب اهلزمية مع طرح خمارج األمة منها خري من ك           
 :خرج منها العود الواعي ألمرينمل، وامعلومة بالكتاب والسنة بعائداا ، وأسباب اهلزمية 

يني الكتاب والسنة على ما كانت عليه       ملإعادة صياغة مدلوالت األصلني العا    : األول
 قبل مرحلة الغثاء ؛ حيث إن هذين األصلني قد تعرضا يف مدلوالما إلغفال متعمـد              
وحذف مقصود وحتريف لألهداف والغائيات املرادة، منذ وضعت عناصـر االبتـزاز         

 .سياسةً واقتصاداً وتربيةً وتعليماً وثقافةًيدها على مواقع التأثري وامتالك القرار 

ومن يهندسـها يف    كيفية صياغة القرارات    العملُ الدؤوب والبحث األكيد عن      : والثاين
وتعبئةُ األمة من   امالت الزائفة    عن التأثريات والضغوط وا    السقف اإلسالمي ارد ، بعيدا    

وال ميكن بغريها أن نصل إىل      .. اخلالفة.. جديد لالستظالل بالدوحة اإلسالمية الوارفة    
 .امتالك قرار

ؤامرات والدسـائس،  ملعت عن سقفنا السياسي بانـزنا اإلسالمي   مل واخلالفةُ يف عا   
الذين يهندسون مستقبلنا ويرعـون حاضـرنا       صعة  أكلة الق واشترك يف هذه املؤامرة     

 .اليوم، ويصيغون لألسقف املنهارة خطوط احلركة وخيوط اهلزائم املتتالية

وهذه هي املشكلة اليت طال أمدها ، وا تثار احلساسية لدى املنـتفعني بـاهلزائم،               
ـ  ملأُعيد ترتيب املعرفة القرائية     وألجل نسياا ومسخها عن الوجود        ريع، صادر التش

 اإلسالمي على قبول سياسة التطبيع ، مرحلةً بعد مرحلة، حىت بلغـت      ملوترويض العا 
واقـف  ملاملسألة يف بعض مواقع السقوف املصنوعة إغفال اآليات القرآنية املتعرضـة            

موعـات  وهذا جمرد إضافة    . اإلسالم ضد اليهود ، وإزاحتها من املناهج املدرسية         
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 وإنا  هللاوإنا  .. مة املغلوبة على أمرها يف كل مكاسبها املشروعة       اهلزائم املتالحقة يف األ   
 . العلي العظيمهللاإليه راجعون وال حول وال قوة إال با

 ِحـني   هللافسـبحانَ ا  ﴿] ٨٢: يس[ ﴾ِإمنّا أَمره إذا أَراد شيئاً أَنْ يقُولَ لَه كُن فيكُون         ﴿
. السماواِت واَألرِض وعِشياً وِحني تظِْهـرونَ     ولَه احلَمد يف    . سونَ وِحني تصِبحون    مت

يخِرج احلَي ِمن امليِت ويخِرج امليت ِمن احلَي ويحِيي اَألرض بعد موِتهـا وكـذلك               
 ].١٩-١٧:الروم[ ﴾تخرجون
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@الفهرس

 
 ٥ مطلع القرآينلا

 ٧ د احلالشاه
 ٩ هداءاإل
 ١١ ..ةقدمملا

 ١٣ ..ظر إىل السقوف السياسية أمر شرعيالن
 ١٦ ..قوف السياسية وأمهيتها يف اإلسالمالس
 ١٩ ..رار السياسي وخطره يف الواقعالق
 ٢٥ ..رق الطرقمفت
 ٢٩ ..رحلةتمال السقوف السياسية املأشك
 ٣٥ ..ية وهويتها األساسية يف اإلسالمملاالع
 ٣٧ ..ةداع الشعوب بالسقوف املنهارانخ
 ٤١ ..ي املوحدملقوف السياسية املهيئة للنظام العاالس
 ٤٥ ني عن السقف السياسي اإلسالميلمات ختلي املسرمث

 ٥٢ ..قوف القومية واحلزبية ودورها السليبالس
 ٦١ ..طاحة باخلليفة عبداحلميد الثايناإل
 ٦٨ ..يةملة االحتاد والترقي واحلرب العادول
 ٧١ ..وتقاسم تركة الرجل املريض.. ةيملر اللعبة العاآثا
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 ٧٧ ..ية الثانية والسقوف اجلديدةملرب العااحل
 ٧٩ .. على بدء مع السقوف املنهارةعود
 ٨٣ ..وخالصنا منه.. يملخدير العاالت
 ٨٥ ..ستعمار وسياسة السم يف الدسماال

 ٨٨ ..رحلةتمة جمانية مع السقوف املرحل
 ٩٠ ..قوف والصحوةالس
 ٩٢ ..لعريب اإلسالمي حتت ظل السقوف االستعماريةقل االع
 ٩٩ ..ل اهلدم لإلسالمجما

 ١٠٢ ..ط الفرسمرب
 ١٠٦ اسية يف اهليكل اإلسالمي املعاصرحركة السقوف السيسر 

 ١١٠ .. يف لعبة السقوف اجلاهزة))اللغز األخري  ((
 ١١٥ هرسالف
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	æÝí ÈÍËäÇ åÐÇ áÓäÇ ÈÕÏÏ ÇáãÓÃáÉ ÇáÝÑÚíÉ –æåí ÇáÇÌÊåÇÏ Ýí Ýåã ÇáäÕ- æÅäãÇ äÍä ÈÕÏÏ ÇáÓÞÝ ÐÇÊå.. ãæÞÚ ÇáÞÑÇÑ ¡ ÍíË Åä ÇáÇÓÊÚã...
	æÃÏÊ ÇáãäÙãÇÊ ÇáÏæáíÉ ÏæÑÇ åÇãÇ Ýí ÇÍÊÖÇä ÇáãäÇÞÔÇÊ ÇáÚáãíÉ ÐÇÊ ÇáÕáÉ ÈÇáÊÔÑíÚ áÇ ÇáÞÑÇÑ ÇáÓíÇÓí. æÝí áÇåÇí ÓäÉ 1948 ã ÇäÚÞ...
	Footnote
	Footnote
	æÍÞÇ.. Åä ÇáÊÔÑíÚ ÇáÅÓáÇãí ÕÑÍ ÔÇãÎ ¡ æßãÇ Ãä áå ÔãæÎå ¡ ÝÅä ÇáÞÑÇÑ ÇáÐí íäÝÐå ÃßËÑ ÔãæÎÇ æÃÞæì ÚÙãÉ º (( áÃä Çááå íäÜÒÚ ÈÇ...
	ÝÇáÏÎæá Ýí ÇáÓáã åæ ÇãÊáÇß ÇáÞÑÇÑíä : ÇáÍßã æÇáÚáã ¡ æÇáÊÝÑíÞ ÈíäåãÇ ÎØæÇÊ ÇáÔíØÇä æÝÓÇÏ ÇáÍíÇÉ .
	æãÔßáÊäÇ ãäÐ ÇáÞÏã áÇ Êßãä Ýí äÕæÕ ÇáÔÑíÚÉ ¡ Ãæ ãÇ íÞæáå ÇáãÛÑÖæä Úä ÚÌÒåÇ Úä ãÌÇÑÇÉ ÇáÍíÇÉ ¡ æÅäãÇ Ýí ÃÏÇÉ ÊäÝíÐåÇ.
	ÝÇáÔÑíÚÉ ãäåÌñ ÝÑÖó äÝÓóå ÈáÇ äÜÒÇÚò æÎÑÌ ãäÊÕÑÇð Úáì ßá ÃØÑæÍÉ æãÔÑæÚ ãÍáí Ãæ ÚÇáãí º æáßä ÚáÉ ÇáÃãÑ Ýí ÑÌá ÇáÞÑÇÑ ¡ æÝí Ç...
	ÝÇáÍßã Ýí åÐå ÇáÅÔÇÑÉ ãÕÏÑ ÇáÅÔßÇá ¡ æíÞÕÏ Èå ßãÇ ÓÈÞ: ãÕÏÑ ÇáÞÑÇÑ.

	ÞÇá Õáì Çááå Úáíå æÂáå æÓáã: (( áÊõäÞóÖóäøó ÚõÑì ÇáÅÓáÇã ÚõÑæÉ ÚõÑæÉ¡ ßõáãÇ äõÞöÖóÊú ÚõÑæÉñ ÊãÓøóßó ÇáäøÇÓõ ÈÇáÊí ÊóáöíåÇ ....
	Åäø ÍÏíË ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÂáå æÓáã íÞÑÑ æÇÞÚÇð áÇÈÏ Ãä íßæä¡ æÞÏ ßÇä.. æãöä ãÊÇÈÚÉ åÐå ÇáßíäæäÉ äÌÏÏ ÇáÅÔÑÇÞÉ ÇáäÈæ...
	æ(( ÇáÍßãõ )) åæ ãÇ ÓãíäÇå Ýí ÈÍËäÇ ÈÜ(( ÇáÓÞÝ ÇáÓíÇÓí )) ¡ æåæ ÇáåóæóÓó ÇáÐí æáÚÊ Èå Þæì ÇáÔÑ Ýí ÇáÚÇáã¡ æÇáÓÞÝ ÇáÓíÇÓí åæ...
	æÈÑÛã ÇáÊæÝíÞ ÇáäÇÌÍ ÇáÐí ÎÑÌÊ Èå ÇáÓÞíÝÉ áÊÖÚ ÇáÃóÒöãøóÉ Ýí íÏ ÇáÕÏíÞ ÑÖí Çááå Úäåº ÈÑÛã Ðáß ÝÞÏ ÈÞíÊ Ýí ßËíÑò ãä ÇáäÝæÓ Ê...
	æÇáÐí äÍä ÈÕÏÏå ãÓÃáÉ ÇáØÇãÚíä Ýí ÇãÊáÇß ÇáÞÑÇÑ æÃÈÚÇÏ ØãæÍÇÊåã æÂËÇÑ ÇãÊáÇßåã¡ ÝÇáÎáÝÇÁ ÇáÃÑÈÚÉ - æíáÍÞåã ÇáÎáíÝÉ ÇáÎÇãÓ -...
	ßáøõ åÐÇ íãíÒ ÇáÝÑÞ ÇáÔÇÓÚ Ýí ãÓÃáÉ (( ÑÌá ÇáÞÑÇÑ )) Ýí ÇáÅÓáÇã ÇáÍÞ¡ æÑÌá ÇáÞÑÇÑ ÇáäÇÞÖ ááÚõÑì. æÃãÇ ÇáÅÓáÇã ÐÇÊå ÝÏöíäñ í...
	æÇáÚáÉ Ýí ÇáãÓáã ÇáØÇãÚ Ýí ÇáÞÑÇÑ Êßãä Ýí ÊÌÇæÒå ÂÏÇÈ ÇáÚáÇÞÉ ÇáÕÑÝÉ ÈÇááå ÝíãÇ ÃäÜÒáå ãä ÇáÞæÇÚÏ¡ æÊãÓßå ÈÇáÅÓáÇã æäÕæÕå á...
	ÝÚÈÏÇááå Èä ÃõÈóíøò Úáì ÚåÏ ÕÏÑ ÇáÅÓáÇã ßÇä íØãÍ Ýí ÇãÊáÇß ÇáÞÑÇÑ¡ æßÇä íÍáã ÈãÕÏÑ ÇáÍÑßÉ¡ ÝáãÇ ÌÇÁ ÇáÅÓáÇã ããËáÇð ÈÑÓæá Çá...
	æáã íÞÝ ÚÈÏÇááå Èä ÃõÈíø ãßÊæÝ ÇáÃíÏí ÃãÇã ÑÓæá Çááå¡ Èá ÑÃì Ãä ÇáÅÓáÇã Ýí äÕæÕå æÏÚæÊå íÎÏã ØãæÍÇÊå¡ ÝÈäì ãÓÌÏ ÇáÖÑÇÑ¡ æßÇ...
	æåÐÇ ãÇ íÓãì Ýí Íßã ÇáÚÕÑ ÈÇáãÚÇÑÖÉ¡ æÇáãÚÇÑÖÉõ ÖÑÈõ ÇáÞÑÇÑ ÈÇáÞÑÇÑ¡ æÅÖÚÇÝõ ãÕÏÑ ÇáÍÑßÉ ÈÍÑßÉò ãËáåÇ. æãÔÑæÚíÉ ÇáÞÑÇÑ Úáì ...
	æÝí åÐÇ ÇáÈÇÈ äãÇÐÌõ ÚÏíÏÉñ ÊõÈÑÒ ÎØÑó ÇáØãæÍ Ýí ÇãÊáÇßö ÇáÞÑÇÑ¡ æÚÈÇÏÉö ãÕÏÑ ÇáÍÑßÉ¡ ÝÚÈÏÇááå Èä ÃÈíø áã íÊÑÇÌÚ Ýí ÅÓáÇãíÊ...
	æíÔÈå åÐÇ ãÇ ÊóÊóæóáÇøåõ Çáíæãó -Ýí ÕæÑò ãÎÊáÝÉò æÝÑÞò ÔÇÓÚò- ÕÍÇÝÉõ ÇáÅÚáÇãö áÊÔæíåö ÍÇßãò Ãæ ÊÑÔíÍö ÙÇáã.
	æãä åÐÇ ÇáäãæÐÌ ÇáØÇãÍ Ýí ÇáÞÑÇÑ ãÇ ÝÚáå ãÓíáãÉõ ÇáßÐÇÈ ãÚ ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÂáå æÓáã¡ ÍíË ÈÏÃ ÃãÑå ÈÇáÅÓáÇã æÇáÇäØæ...
	æáã ÊäÊå ÇáãÚÑßÉ Èíä ãÓíáãÉ æÑÓæá Çááå ÏÇÎá ÇáÎíãÉ ÇáÅÓáÇãíÉ ÍÊì Çáíæãº áÃä ãÓíáãÉ ÇáßÐÇÈ ÃÚáäåÇ ÕÑíÍÉð ÃãÇã ÑÓæá Çááå Ýí Ç...
	ÝÙá ÇáÚÇáã íÔåÏ ÇáÃãÑíä: ÊÌííÔ ÇáßÝÑ æÇáäÝÇÞ ÖÏøó ÇáÑÓæá Õáì Çááå Úáíå æÂáå æÓáã æÖÏøó ãÕÏÑö ÞÑÇÑå Öãä ÇáÎíãÉ ÇáÅÓáÇãíÉ ãä ...
	Footnote
	Åä ßá åÐÇ íÚæÏ Åáì ÞÖíÉ ÇáÞÑÇÑ¡ æÍÈ ÇãÊáÇßå¡ æÇáÊÖÍíÉ ÈËæÇÈÊ ÇáÍÞ¡ æäÜÒÚå ãä Ãåáå¡ ãä ÃÌá ÇãÊáÇß ãÕÏÑ ÇáÍÑßÉ æÃØãÇÍ ÇáäÝæÓ.
	áÞÏ ÚÑÝ ÇáÚÇáã ÇáÅÓáÇãí ãäÐ ÊÃÓíÓ ÏæáÊå ÇáÃæáì ÓÞæÝÇð ÓíÇÓíÉð ßËíÑÉ.. ãäåÇ ÓÞæÝñ Ýí ÇáÔãÓ ÊÍßã æÊäÝÐ¡ æãäåÇ ÓÞæÝ Ýí ÇáÙá ÊÎ...
	æáÃä ÇáÓíÇÓÉ ÊÎÊáÝ Úä ÇáÞÑÇÑ º ÝáÇÈÏ Ãä äÊÝåã ÎØÑ ÇáÓíÇÓÉ Úáì ÇáÞÑÇÑ Ýí ÇáæÇÞÚ¡ æäÊÝåã ÚáÇÞÉ ÇáÞÑÇÑ ÈÇáÓíÇÓÉ Ýí ÇáÅÓáÇã.
	Åä ÇáÞÑÇÑ åæ ãÕÏÑ ÇáÍßã Ýí Ãíøö ÓíÇÓÉò ßÇäÊ¡ æÃãÇ ÇáÓíÇÓÉõ Ýåí ãÕÏÑ ÇáÊÞäíä ááÍßã æÇáÇÍÊßÇã¡ æåí äãÇÐÌõ æÃäæÇÚñ.
	æÃãÇ Ýí ÇáÅÓáÇã ÝÇáÞÑÇÑ åæ ÇáÍßã ÇáÃÚáì áÊäÝíÐ ÃãÑ Çááå æáæ ßÇä ÕÇÍÈå ÚÈÏÇð ÍÈÔíÇð¡ æÇáÓíÇÓÉ ÃÓáæÈõ ÇáÊäÝíÐ ááÊÔÑíÚ æÃÍßÇãå.
	æáãÇ ßÇä ÇáÞÑÇÑ Ýí ÚåÏ ÕÏÑ ÇáÅÓáÇã ÈíÏ ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÂáå æÓáãº ÝÇáÓíÇÓÉ ßÇäÊ ÊãËá æÌå ÇáÞÈæá áßá ãÇ íÎÊÇÑå Õáì Ç...
	æÈÑÒÊ ãËá åÐå ÇáÓíÇÓÉ Ýí ãÚÑßÉ åæÇÒä¡ æÃÈÑÒÊ ãÚåÇ ãÝÇåíãó ÚÇáãíÉó ÇáÇãÊÏÇÏ æÇáÊÕæÑ.. ÞóÓøóãó ÑÓæáõ Çááå Õáì Çááå Úáíå æÂáå ...
	æÇáÑÌá ÇáãÊßáã áã íÞÝ ÚäÏ ÍÏ ÇáÇäÊÞÇÏ ááÞÓãÉ ÚÞáÇð¡ Èá ÊÍæá Åáì ÇáÍßã ÇáÔÑÚí¡ æåÐå ÕæÑÉñ ãä ÕæÑ ÇáÊÚÏí Úáì ÇáÞÑÇÑ ÇáÑæÍí.
	ÞÓãÉñ ãÇ ÃõÑíÏó ÈåÇ æÌåõ Çááå !!..
	æäÇÝÍó ÇáäÈíøõ Õáì Çááå Úáíå æÂáå æÓáã ÃãÇã åÐÇ ÇáÇÏÚÇÁ Úä ÇáÍÞ ÇáÐí íãÊáßå.. 
	æÊÊäæÚ ÇáÑæÇíÇÊ Ýí ÓÑÏ ÇáÞÖíÉ.. æÝí ÅÍÏÇåÇ íåÈ ÇáÝÇÑæÞ áÞØÚ ÑÃÓ ÇáÑÌá¡ ÝíÞæá Õáì Çááå Úáíå æÂáå æÓáã:((  áÇ¡ ÍÊì áÇ íÞæá Çá...
	ÅÐä ÝåäÇß ãÄÇãÑÇÊñ Ýí ÇáÙá ÖÏ ÇáÞÑÇÑ ÇáÍÇßã º æáßä ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÂáå æÓáã áÇ íÚäíå ÅÈÑÇÒõåÇ æáÇ ÅÙåÇÑõåÇ.. æÅäãÇ...
	Åä åÐå ÇáäãÇÐÌ æÛíÑåÇ ÊõÈÑÒ áäÇ ÈíÞíä Ãä ãÓÃáÉó ÇãÊáÇß ÇáÞÑÇÑ ãÓÃáÉñ ÎØíÑÉñ¡ æãäåÇ æÈåÇ ÊäßÔÝ ÍÞÇÆÞ ÇáÃãÑ ÇáÐí ÏãÑ ÇáÅäÓÇä ...
	æáúäóÞöÝú ÚäÏåÇ ÝÞØ.. Ïæä ÇáÍÇÌÉ áßËÑÉ ÇáÇÓÊÏáÇáÇÊ Úä ÇáÍÇßãíÉ æÌÏÇÑÊåÇ ÚäÏ ÝáÇä Ãæ áÃåá ÝáÇä Ãæ áÏÚÇÉ ÇáÔæÑì Ãæ ááãáóßöíøÉ...
	åäÇß Ýí ÚÇáãäÇ ÇáÅÓáÇãí ÚÈÑ ãÓíÑÊå ÇáØæíáÉ ãäÚØÝÇÊ ÎØíÑÉñ æÎØíÑÉñ ÌÏÇð.. æÎÇÕÉ ÝíãÇ íÊÚáÞõ ÈãÓÃáÉ ÇáÞÑÇÑ.. æãÕÏÑ ÇáÍÑßÉ..
	æÞÏ áÝÊ ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÂáå æÓáã ÇáäÙÑ ÅáíåÇ Ýí ÃßËÑ ãä ÅÔÇÑÉ(
	æÈÑÛã ÃääÇ åäÇ áä äÞÝ ÚäÏ ÊÍæáÇÊ ÇáÞÑÇÑ ãä ÎáÇÝÉò Åáì ãöáúßò ÚóÖõæÖò Åáì ÛíÑ Ðáßº áßäøäÇ áÇÈÏ Ãä ääæøå Åáì Ãä åÐÇ ÇáÊÍæá ßÇ...
	æãÝÊÑÞ ÇáØÑÞ åæ ãÇ äÍä ÈÕÏÏå¡ ÝÇáÐíä ÑÝÖæÇ ÇáÞÑÇÑ ãä ÕÇáÍí ÇáÃãÉ æÇÚÊÒáæÇ ãÕÏÑ ÇáÍÑßÉ Ýíåº åã ÇáÑÌÇá ÇáÐíä ÙáæÇ íÞÝæä ãæÞÝ ...
	æÝíåã íÞæá ÇáãÕØÝì Õáì Çááå Úáíå æÂáå æÓáã : (( ßáãÇ äõÞöÖóÊú ÚõÑúæóÉñ
	Footnote
	æÇáäÇÓ åã ÇáÔÚæÈ¡ æÇáÔÚæÈ ÖÍíÉ ÇáÑãæÒ ÇáÍÇßãÉ Ýí ßá ãÑÍáÉ æÊÇÑíÎ¡ æÝí ÚáíÉ ÇáäÇÓ íÃÊí ÚáãÇÁ ÇáÏíä ÇáËÇÈÊíä æßËíÑ ãä Âá ÇáÈí...
	æÃãÇ ÚáãÇÁ ÇáÅÓáÇã ÇáÞÇÆãíä Ýí ÏÇÆÑÉ ÇáÔÚæÈ ÝíÚíÔæä ÊÍÊ ÇáÃÐì æÇáÃáã ãÍÇÝÙÉð Úáì ãÇ ÈÞí ãä ÇáÚÑì. æãä åäÇ ÍÕá ÇáÇäÝÕÇã Èíä ...
	æÃãÇ ÚáãÇÁ ÇáÓáØÉ.. ÝßÇä áåã ÏæÑñ ÎØíÑñ ÚÈÑ ãÑÇÍá ÇáäÞÖ ááÚÑì.. ãä ÏÇÎá ãÑßÒ ÇáÞÑÇÑ æãÕÏÑ ÇáÍÑßÉ ÇáÚáíÇ.. ÓæÇÁñ ÚáãÇÁõ ÓáØÉ...
	æäÍä åäÇ áÇ äÚãã ÇáÍßã ÇáÓáÈí Úáì ßÇÝÉ ÇáÌãÇÚÇÊ æÇáÏæá º æáßäÇ äÖÚ ÇáÍßã Úáì ÇáÛÇáÈíÉ¡ æÅÐÇ ãÇ ÃÑÏäÇ ÇáÊÍÞÞ Ýí äÝí ÇáÍßã Çá...
	æåÐÇ ßáå áÇ íÊÌÇæÒ ÇáÓíÑ äÍæ ãÝÊÑÞ ÇáØÑÞ ÇáÐí ÃÔÑäÇ Åáíå.
	ÃãÇ ãÝÊÑÞ ÇáØÑÞ Ýåæ ÚÕÑñ ÂÎÑõ¡ æËæÇÈÊõå æÃÓÓõå æÃåÏÇÝõå Ýãä äæÚ ÂÎÑ¡ æíÜÈÏÃ åÐÇ ÇáÚÕÑ ÈãÑÍáÉò ÎØíÑÉò Ýí ÞÑÇÑ ÇáÓÞæÝ ÇáÓíÇÓí...
	Åä ÇáÃãÉ ÇáÅÓáÇãíÉ ÈÑÛã ãÇ ÇÚÊÑÇåÇ ãä ÇáÊãÒÞ æÇáÖÚÝ æÇáäÜÒÇÚ ÇáÏÇÎáí æÇáÇäÞÓÇãÇÊ º ÝÅäåÇ áã ÊõÕóÈú Ýí ÕáÈ ÚÞíÏÊåÇ æÓíÇÏÊåÇ ...
	Åä åÐå ÇáãÑÍáÉ ãÑÍáÉñ ÎØíÑÉ ÌÏÇð Ýí ÊÇÑíÎ ÇáãÓíÑÉ ÇáÅÓáÇãíÉ ßáåÇ¡ æÚäÏåÇ ÊÞÝ ÇáÊÃãáÇÊ æÇáÊÚááÇÊ¡ æÎÇÕÉ Ýí ãÓÃáÉ ÇáÞÑÇÑ æãÕÏ...
	æåÐÇ ãÇ ÝóÚóáóÊúåõ ÇáÞæì ÇáÇÓÊÚãÇÑíÉõ Ýí ÇáÚÇáã.. æåÐÇ ãÇ ÚóÈøóÑó Úä ÍÕæáå ÇáãÕØÝì Õáì Çááå Úáíå æÂáå æÓáã Ýí ÇáÃãÉ.. ÚäÏ Ê...
	æÇáÃãÉ ÇáÅÓáÇãíÉ ÈÞÑÇÑåÇ ÇáÓíÇÓí ßÇäÊ ÞÇÆãÉð ÈÐÇÊåÇ ÃãÇã Þæì ÇáÚÇáã ßáå ÍÊì ÓÞæØ ÏæáÉ ÇáÎáÇÝÉ æÞíÇã ÇáÏæáÉ ÇáÚáãÇäíÉ¡ æÈÏÁ ...
	æåÐå åí ãÑÍáÉ ÇáÎØÑ.. æãÑÍáÉ ÇáÊÍæá.. æãÑÍáÉ ÇááÚÈ ÈÇáÏíÇäÉ.. æãÑÍáÉ ÇáÛËÇÆíÉ.. 
	æãä ãÞÊÖíÇÊ ÇáÚáã ÇáÖÑæÑí ÇáæÇÌÈ Ãä äÊÚÑÝ Úáì åÐÇ ÇáãäÚØÝ ÇáÎØíÑ æÇáãÝÊÑÞ ÇáãÏãÑ.
	Footnote

	áÞÏ ÇäÎÏÚ ÇáßËíÑ ãä ÇáäÇÓ ÈÞÖíÉ ÇáÅÓáÇã ßÏÚæÉò æÊÌÏíÏò æãäåÌò Ýí æÇÞÚäÇ ÇáãÚÇÕÑ¡ Èá æÇäÎÑØ ÇáÚÔÑÇÊõ ãä ÇáÚáãÇÁ æÇáÈÇÍËíä Ýí...
	æÍÊì ÕÇÑ ÇáÏÇÑÓ æÇáÈÇÍË ÇáÅÓáÇãí íÊÎÑÌ ãä ÌÇãÚÇÊ ÇáÛÑÈ ÇáÇÓÊÔÑÇÞíÉ.. íÍãá ÃÚáì ÏÑÌÇÊ ÇáãÚÑÝÉ ÇáÚáãíÉ Ýí ÇáÅÓáÇã.. ãä ÏÇÎá Ã...
	æÈáÛ ÇáÎØÑ Åáì ÐõÑæÊå ÚäÏãÇ ÈÏÃÊ ãÄÓÓÇÊ ÇáÃäÙãÉ ÊÓÚì áæÖÚ ÓíÇÓÉ ÇáÊÞÇÑÈ Èíä ÇáÃÏíÇä.. Úáì ÃÓÇÓò ãä ÊÕÍíÍ ÃÎØÇÁ ÇáÊÇÑíÎ äÍæ ...
	Åä ÞÖíÉó ÇáÞÑÇÑ åí ãÓÃáÊõäÇ ÇáãÕíÑíÉ.. æÇáÚáÉõ åí ÝÞÏÇäõ ÇáÞÑÇÑ ÇáÅÓáÇãí Ýí ÇáÃãÉ¡ æÓÑíÇä ÇáÌåá ÇáÅÚáÇãí ãä ÇáÞÇÚÏÉ Åáì ÇáÞ...
	ÅÐä.. ÝáíÓ ááÅÓáÇã Ýí ÇáãÓáãíä ÞÑÇÑñ.. æáåÐÇ áíÓ áåã ãÙåÑõ ÇÓÊÞÑÇÑ..
	ÙåÑ Ýí ÇáãÌÊãÚ ÇáÚÑÈí æÇáÅÓáÇãí ãäÐ ÇáÍÑÈ ÇáÚÇáãíÉ ÇáÃæáì ÊÍæáÇÊñ Ýí ÇáÃÑÖ æÍÏæÏåÇ¡ æÝí ÇáÓíÇÓÉ æÈäæÏåÇ¡ æÝí ÇáÍßã æÑÌÇáå¡ ...
	æÇáÚÇáãíÉõ ÇáßÇÝÑÉõ áÇ ÊÞíãõ ÍÑÈÇð æáÇ ÊØÝÆåÇ ÅáÇ ÈÚÏ ÏÑÇÓÉò æÊãÍíÕò¡ ßãÇ ÃäåÇ áÇ ÊÖÍí ÈÃÈäÇÆåÇ æáÇ ËÑæÇÊåÇ ÅáÇ ÅÐÇ ÚÑÝÊú ã...
	æÇáÙÑæÝ ÇáÚÇáãíÉ Ýí ãÑÍáÉ ÇáÍÑÈ ÇáÚÇáãíÉ ßÇäÊ äÇÖÌÉð ßáøó ÇáäÖæÌ áãÕáÍÉ ÇáÚÇáãíÉ ÇáßÇÝÑÉ¡ æÎÇÕÉ Ãä ÏæáÉ ÇáÞÑÇÑ ÇáÅÓáÇãí ßÇä...
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	áÞÏ ÎõÏÚ ãÓáãæ åÐå ÇáãÑÇÍá ãÑÇÊò ÚÏíÏÉð æÈÃáæÇäò ãÊäæÚÉò¡ æáÃäåã áÇ íãáßæä ãä ÇáÃãÑ ÔíÆÇð ÝÞÏ ÐÇÈ ÛÇáÈåã Ýí åÐå ÇáãÑÇÍá æÊÃ...
	ÔåÏ ÇáÚÇáã ÇáÅÓáÇãíøõ ãäÐ ÈÏÇíÉ ãÑÍáÉ ÇáÛËÇÁ ÙåæÑó ãÚÓßÑíäö ÚÇáãííäö¡ ÃÍÏõåãÇ ãÚÓßÑ ÇáÑÃÓãÇáíÉ¡ æÇáÂÎÑõ ãÚÓßÑõ ÇáÔíæÚíÉ.
	æÞÇã ãÈÏÃõ ÇáãÚÓßÑíä Úáì ÇÞÊÓÇã ÇáÝßÑ ÇáÅäÓÇäí ÇáÇÞÊÕÇÏí¡ æÇáÒøóÌøö ÈÇáÚÇáã Ýí åÐÇ ÇáÃÊæä ÇáãáÊåÈ¡ áíäÔÃ ÈÐáß ãÇ íÓãì ÈÕÑÇÚ...
	ÃãÇ ãä ÍíË ÇáÊØÈíÞ Çáíæãí ááÏíä Ýí ÔÚÇÆÑå ÝãÓßæÊñ Úäå¡ æÚÇÆÏñ Åáì ÇåÊãÇã ÇáÏæáÉ ÐÇÊåÇ¡ æÅáì ÇáÃíÏíæáæÌíÉ ÇáÊí íäØáÞ ãäåÇ Çá...
	æßÇäÊ ÃäÙãÉõ ÇáÏæá ÇáÅÓáÇãíÉ æÇáÚÑÈíÉ ãÎÊáÝÉð Ýí (( ãÓÃáÉ ÇáÅÓáÇã )) ÞÑÇÑÇð æÛÇíÉð æãÕíÑÇð ææÍÏÉð¡ æãÊÝÞÉð Ýí (( ãÓÃáÉ ÇáÅÓ...
	æáåÐÇ ÝÅä ÓÞæÝ ÇáÓíÇÓÉ ÇáãÊÃËÑÉ ÈÇáÚÇáã ÇáÛÑÈí áã ÊÔÊÛá ÈãÍÇÑÈÉ ÇáÏíä æÇáÊÏíä ãÈÇÔÑÉ¡ Èá æÌåÊ åãåÇ Åáì Ìíá ÇáãÓáãíä æÃÈäÇÆå...
	ÝÇáÔåÇÏÇÊ ÇáÚáíÇ æÇáæÙÇÆÝ ÇáÍßæãíÉ ÇáãÑãæÞÉ ßÇäÊ ãØáÈÇð ÚÇáíÇð Ýí ÍíÇÉ Ìíá ÇáãÏÑÓÉ ÇáÍÏíËÉ¡ ÈíäãÇ ßóÓóÏóÊú ÓæÞõ ÇáÊÚÑÝ Úáì ...
	ÃãÇ Ýí ÇáÃæØÇä ÇáÊí ÍÔÑÊ ÊÍÊ ÇáãÙáÉ ÇáÚÇáãíÉ ÇáÔÑÞíÉ ÝßÇäÊ ÃßËÑ ÌÑÃÉð æÇäÝÕÇãÇð Úä ÇáÏíä.. Èá ÕÇÑ ãåäÏÓæ åÐå ÇáÈáÏÇä æãäÙÑæ...
	æÈåÐå ÇáÊåãÉ ÛÒÇ ÇáÅáÍÇÏ æÇáÝÓÇÏ ÏæáÇð ÅÓáÇãíÉð æÚÑÈíÉð¡ æÍæøá ÃÌíÇáÇð æÈäì ÃÑÊÇáÇð ãä ÚÓÇßÑ ÇáÔåæÇÊ æÇáÑÛÈÇÊ æÏãÇÑ ÇáåæíøÇ...
	æáíÓ ÓÑÇð Ãä íÞÇá Ýí åÐå ÇáÚÌÇáÉ: Åä ãäÇØÞ ãÚíäÉ Ýí åÐå ÇáÃæØÇä áã íãÓåÇ ÇáÝßÑ ÇáÔÑÞí¡ æáÇ ÇáãÏ ÇáÚáãÇäí ÇáÛÑÈí ÝíãÇ íÊÚáÞ ...
	æÝí ÞáÈ ÇáÌÒíÑÉ ÇáÚÑÈíÉ ÚÇáÌ ÇáÛÑÈ ãäØÞÉ ÇáÞÑÂä æÇáÓäÉ ÈÃÎØÑ ÃÓáæÈ æÃÐßì æÓíáÉ¡ ÝÙÇåÑ ÇáÍÑßÉ Ýí åÐå ÇáãäØÞÉ ßÇä ÕÑÇÚÇ Èíä È...
	ÇáÃæá: ÚÒá ÍßÇã ÇáÍÌÇÒ æãÇ ÍæáåÇ Úä ÏæáÉ ÊÑßíÇ ÇáãäåÇÑÉ ÈãÚÇåÏÇÊ ÇáÕÏÇÞÉ æÇáæÚæÏ ÈÇáæÍÏÉ ÇáÚÑÈíÉ.
	ÇáËÇäí: ÏÚã ÇáÍÑßÉ ÇáÏíäíÉ ÇáÓíÇÓíÉ Ýí ãäØÞÉ äÌÏ æãÇ ÍæáåÇ ãÇÏíÇð áÊÌÊÇÍ ÇáãäØÞÉ ÈßÇãáåÇ(
	ßãÇ ÕóäóÚó ÇáßíÇäó ÇáÅÓÑÇÆíáíøó Ýí ÌÇäÈ ÂÎÑ ãäåÇ¡ æÈÏÃÊ ÇáãäØÞÉ ãä ÌÏíÏ ãÚÑßÉ ÇáÊØÈíÚ ÇáÏÇÎáí Ýí ÇáÃæØÇä ÇáãäßæÈÉ¡ áÊäÓáÎ Ú...
	Footnote

	æáãÇ ÇäßÔÝ ÇáÞäÇÚ ÇáßÇÐÈ Ýí ÇáãÑÍáÉ ÇáÃÎíÑÉ æÓÞØ ÔÈÍ ÇáÔíæÚíÉ ÇáÚÇáãíÉ ÝÌÃÉ æÇäÊåÊ ãÓÑÍíÉ ÇáÍÑÈ ÇáÈÇÑÏÉ Èíä ÇáÛÑÈ æÇáÔÑÞº È...
	ÝÝí ÚÇã 1322 åÜ ( 1904 ã) äÔÃ Ýí ÓæÑíÇ ÍÒÈ ÚÑÈí Þæãí¡ æßÇä åÏÝå ÊÎáíÕ ÇáÈáÇÏ ÇáÚÑÈíÉ ÌãíÚåÇ ãä ÇáäíÑ ÇáÊÑßí¡ æÝí ÚÇã 1323 å...
	æßÇä ÇáåÏÝ ãä Ðáß: ÅãÈÑÇØæÑíÉ ÚÑÈíÉ ÞæíÉ ÊãÊÏ ãä ÏÌáÉ¡ æÇáÝÑÇÊ¡ æÞäÇÉ ÇáÓæíÓ¡ æãä ÇáÈÍÑ ÇáÃÈíÖ ÇáãÊæÓØ Åáì ÎáíÌ ÚõãÇä¡ Úáì ...
	(( Åä ÍÒÈ ÇáäåÖÉ ÇáÚÑÈíÉ ÇáÐí ÊóÒóÚøóãó ÇáÍÑßÉ áã íÖÚ ÇÚÊÈÇÑÇð áãÔÇÚÑ ÇáãÓáãíä ÇáåäæÏ¡ æÇáÃÝÛÇä¡ æáã íÞÏÑ ÂÑÇÁåã )) (
	æÈãÇ Ãä Çáíãä ßÇäÊ ãÓÑÍÇð ááÞæÊíä ÇáãÊÍÇáÝÊíä ÓÑÇð –ÇáÓíÇÓÉ ÇáÈÑíØÇäíÉ æÍÒÈ ÇáÇÊÍÇÏ æÇáÊÑÞí– ÝáäÔåÏ ÅÍÏì åÐå ÇáãÓÑÍíÇÊ Èíä ...
	Ëã ßÊÈ : æÝí ÅÍÏì ÇáÃíÇã ãä ÔåÑ ãÇíæ ÚÇã 1905ã ÃÓÑ Åáíø ÈãÇ ÚäÏå ãä ÓÑ ÎÝíø Úä ÇáËæÑÉ ÇáãÞÈáÉ -íÚäí ÅÓÞÇØ ÇáÎáÇÝÉ- æÚä ÇÍÊã...
	Ëã ÞÇá : æÈÚÏ Ðáß ÈÃÑÈÚ ÓäæÇÊ äÝÐ ÇáÃÊÑÇß ÇáÕÛÇÑ ãä ÔÈÇÈ ÊÑßíÇ ÇáÝÊÇÉ Ðáß ÇáÓÑ¡ æÝí ÇáÚÇÔÑ ãä ãÇíæ 1909ã ÇÓÊÓáã ÚÈÏ ÇáÍãíÏ ...
	æßÊÈ ÃíÖÇð íÕæÑ ÝßÑÉ ÇáÞÇÆãÞÇã ÇáÊÑßí Ýí Çáíãä : áíÓÊ ÇáÍÑßÉ ÇáÚÑÈíÉ ÍÑßÉ ÚÕíÇä æÝæÖæíÉ¡ æÅä æÇÌÈäÇ ÇáÏíäí íßæä Ýí ÇáÎÏãÉ æ...
	Footnote

	Ëã ÞÇá : ßÇä ÕÏíÞí åÐÇ æÇÍÏÇð ãä ÇáÃÊÑÇß ÇáÔÈÇä ÇáãäÊãíä Åáì ÌãÇÚÉ ÊÑßíÇ ÇáÝÊÇÉ¡ æßÇä íÞæã ÈÔÑÍ æÌåÇÊ äÙÑ ÇáÍÒÈ æÇáÊÑæíÌ áå...
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	ßÇä Çáíæã ÇáÓÇÈÚ ãä ÑÈíÚ ÇáÂÎÑ ÚÇã 1327 ãä ÇáåÌÑÉ -æÇáÐí íæÇÝÞ ÇáÓÇÈÚ æÇáÚÔÑíä ãä ÔåÑ ÅÈÑíá 1909 ã - íæãÇ ãÔÄæãÇð Ýí ÊÇÑíÎ ...
	ÝÝí åÐÇ Çáíæã ÃõÌÈöÑ ÇáÓáØÇä ÚÈÏ ÇáÍãíÏ Úáì ÇáÊäÇÒá Úáì ÇáÎáÇÝÉ ßãÇ ÓÈÞ¡ æÈÏÃ ÈåÐÇ ÚåÏ ÇáÍßã ÇáØæÑÇäí(
	æáÚÈÊ ÇáÏæá ÇáßÈÑì áÚÈÊåÇ Ýí ÇáÑßÇÆÒ ÇáãÖØÑÈÉ ÂäÐÇß¡ æÃÎÐÊ ÊÍÑß áÚÈÉ ÇáÞæãíÇÊ æÇáÚÕÈíÇÊ Ýí ÏæáÉ ÇáÎáÇÝÉ¡ ÍÊì ÇäÝÕáÊ ßËíÑ ãä...
	æÇÑÊßÒ ãÍæÑ ÇáÇäÞÓÇã æÇáÊÌÒÄ Úä ÏæáÉ ÇáÎáÇÝÉ ÈÊÍÑíß ÑæÓíÇ ÇáÞíÕÑíÉ ÏæáÉó ÕÑÈíÇ æÇáÈáÞÇä æÇáÈáÛÇÑ Úáì ÇáËæÑÉ ÖÏ ÇáÏæáÉ ÇáÅÓá...
	Footnote
	Footnote
	Footnote
	æÇäÊåÒÊ ÅíØÇáíÇ ÝÑÕÉ ÇäÔÛÇá ÇáÏæáÉ ÇáÚËãÇäíÉ ÈãÔÇßáåÇ ÇáÏÇÎáíÉ¡ ÝåÇÌãÊ áíÈíÇ Úáì Ííä ÛÑÉ ÈãÓÇÚÏÉ ÝÑäÓÇ¡ æÇÍÊáÊ ØÑÇÈáÓ æÈóÑú...
	æÇÍÊáÊ ÝÑäÓÇ ÇáÌÒÇÆÑ æÊæäÓ ãÏÚíÉð ÃäåÇ ÊõÏÇÝÚ ÚäåÇ ÚÇã 1299åÜ¡ æÊÏÎáÊ ÈÑíØÇäíÇ Ýí ÔÄæä ãÕÑ ÍÊì ÊãßäÊ ãä ÇÍÊáÇáåÇ ÚÇã 1299åÜ...
	æÞÈá Ðáß Ýí ÚÇã 1917ã ÌÇÁÊ ËæÑÉ ÇáÈáÇÔÝÉ Ýí ÑæÓíÇ¡ æÍá ÇáÔíæÚíæä ãÍá ÇáÞíÇÕÑÉ ÃËäÇÁ ÇáÍÑÈ ÇáÚÇáãíÉ¡ æÞÇæã ÇáãÓáãæä ÇáÑæÓ ãÞ...
	List

	æÚäÏ äåÇíÉ ÇáÍÑÈ ÇáÚÇáãíÉ ßÇäÊ ÇáÏæáÉ ÇáÚËãÇäíÉ ÞÏ ÎÓÑÊ ÃÌÒÇÁ ßËíÑÉ ãä ÃÑÇÖíåÇ¡ æßÇä Úáì ÇáæÒÇÑÉ ÇáÚËãÇäíÉ Ãä ÊÓÊÞíá¡ æåí æ...
	æÊÃáÝÊ æÒÇÑÉñ ÌÏíÏÉñ æÞÚÊú åÏäÉð ãÚ ÅäßáÊÑÇ Ýí ÔåÑ ÃßÊæÈÑ ÚÇã 1918 ã¡ æåí ÇáæÒÇÑÉ ÇáÊí ãåÏÊ áÞíÇã ÇáÏæáÉ ÇáÚáãÇäíÉ¡ æÇäåÇÑ ...
	æÛÇÏÑ ßÈÇÑ ÑÌÇá ÇáÍßã ãä æÒÇÑÉ ÇáÇÊÍÇÏ æÇáÊÑÞí – ÇáÐíä ßÇäæÇ ÓÈÈÇð Ýí ÇÔÊÚÇá ÝÊíá ÇáÍÑÈ æÝí ÅÓÞÇØ ÇáÎáÇÝÉ – Úáì ÓÝíäÉ ÇáãÇä...
	ßÊÈ ãÍãæÏ ÔÇßÑ Ýí ßÊÇÈå (( ÇáÊÇÑíÎ ÇáÅÓáÇãí ))  (17: 16): 
	Footnote
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	Ýí 17 ÑÌÈ ÚÇã 1358 åÜ ÇáãæÇÝÞ 1 Ãíáæá ÚÇã 1939 ã ÇäÏáÚÊ äÇÑ ÇáÍÑÈ ÇáÚÇáãíÉ ÇáËÇäíÉ¡ æÇÊÌåÊ ÃäÙÇÑ ÇáäÇÓ Åáì ÌÈåÇÊ ÇáÞÊÇá¡ æß...
	æÝí ÃÊæä ÇáÍÑÈ ÇáÚÇáãíÉ ÇáËÇäíÉ Úãá ÇáÍáÝÇÁ Úáì ÊÞÓíã æÊÌÒÆÉ ÏæáÉ ÇáÎáÇÝÉ ãÚ æÚÏåã ááíåæÏ ÈÝáÓØíä¡ æãÇ Ãä ÇäÊåÊ ÇáÍÑÈ ÇáÚÇá...
	æãäÐ Êáß ÇáÍÞÈÉ æÏæáÉ ÊÑßíÇ ÊÊÞáÈ Èíä ÇáåíãäÉ ÇáÅäßáíÒíÉ æÇáÃãÑíßíÉ º ÅáÇ Ãä ÇáåíãäÉ ÇáÃãÑíßíÉ ÊÛáÛáÊ ÈÚíÏ ÇáÍÑÈ ÇáËÇäíÉ¡ æ...
	æÈÑÛã åÐå ÇáÊÍæáÇÊ ÇáÎØíÑÉ Ýí ÊÇÑíÎ ÇáÚÇáã ÇáÅÓáÇãí ÈãÌãæÚå¡ æÏæáÉ ÊÑßíÇ ÇáÚËãÇäíÉ ÈÎÕæÕå¡ ÈÞíÊ ÑæÍ ÇáÅÓáÇã ÊÔÈ Ýí ÇáÃÊÑÇß ...
	Footnote

	æáÐÇ ÝÞÏ ßÇäÊ ÇáÇäÞáÇÈÇÊ ÇáÚÓßÑíÉ ÇáãÏÝæÚÉ ÃÝÖá ÃÓáæÈ ÇÊÎÐå ÇáÛÑÈ ááÓíØÑÉ Úáì ÇáÃæÖÇÚ ÇáãáÊåÈÉ Ýí ÊÑßíÇ.. ÈÅÞÇãÉ ÇáÃÍßÇã Çá...
	æÊÚÏÏÊ ÇáÃÍÒÇÈ ÇáÓíÇÓíÉ Ýí ÊÑßíÇ¡ æíÚäí Ðáß: ÊóÔóÊøõÊ ÇáÞæì ÇáÏÇÎáíÉ Ýí ÊÔÑÐãÇÊ ÇáÓíÇÓÉ æÇáÊäÙíÑÇÊ¡ ÍÊì ÈáÛÊ ãÌãæÚ ÇáÃÍÒÇÈ ...
	Footnote
	Footnote
	íÝÊÍ ÇáãæáæÏ Úíäíå Ýí ßá ÚÕÑ Úáì æÇÞÚ ãÚíä¡ æíäÔÃ ÇáØÝá Ýíå¡ æíÊÚáã ãäå¡ æíÊÝÇÚá ãÚå¡ æíÃßá ãä ÎíÑÇÊå¡ æíãæÊ æíÞÈÑ Ýí Øíäå¡...
	ÝÇáÅÓáÇã íÖÚ ÞæÇÚÏ ÇáÍíÇÉ¡ æÓääåÇ¡ æÍÇÖÑåÇ¡ æãÓÊÞÈáåÇ¡ æíÑÓã ÓíÇÓÊåÇ¡ æÇÞÊÕÇÏåÇ¡ æÚáãåÇ¡ æÚãáåÇ¡ æáíÓ ááÍíÇÉ ÇáãÌÑÏÉ ÓäÉ ÝÇ...
	æáåÐÇ ÇÍÊßã ÇáäÇÓ ááÞæÇäíä ÇáæÖÚíÉ – ØæÚÇð æßÑåÇð – æÓÇÏÊ ÇáÏÓÇÊíÑ ÇáäÙÑíÉ¡ æÊÎáÊ ÇáÔÚæÈ ÇáãÞåæÑÉ Úä ÞæÇÚÏ ÇáÅÓáÇã æËæÇÈÊå¡...
	áÞÏ ÃÕíÈ ÇáãÓáãæä Ýí ÃÚÒ ãÞÏÑÇÊåã ÇáÔÑÚíÉ æÍÞæÞåã ÇáãÑÚíÉ ãäÐ ÓÞæØ ÏæáÉ ÇáÞÑÇÑ¡ æãä Ðáß ÇáÚåÏ æÇáãÓáãæä – ÞãÉð æÞÇÚÏÉð – íÑ...
	æÇáÍÞíÞÉõ ÇáãÑøÉõ – ÚäÏ ÇáäÙÑ æÇáÊÍáíá – ÊÈíøä Ãä ÇáæÇÞÚ ÇáãÓÊÓáã áÇ íãÊ Åáì ÇáÅÓáÇã ÇáÍÞ ÈÕáÉ¡ ãÇ ÚÏÇ ÇáÇäÊÓÇÈ ÇáÇÓãí ááÅÓ...
	ÃãÇ ãÇ ÝæÞ Ðáß ÝÇáÕãÊ ÇáÍÊãí ÞÏ ÃÚãì ÇáÈÕÑ¡ æÞÕÑ ÇáäÙÑ¡ æÃÎÑÓ ÇáÈáÛÇÁ Úä ÇáÅÝÕÇÍ ÚãÇ íÏæÑ Ãæ ãÇ ÞÏ ÚÈÑ¡ æÇßÊÝì ÇáÍßãÇÁ ÈÇáÕ...
	æÇáÍÞíÞÉ ÊÞæá : Åä ÇáÊÑßíÈÇÊ ÇáÞÏíãÉ æÇáÌÏíÏÉ Ýí ÏÇÆÑÉ ÇáÓÞæÝ ÇáÚÑÈíÉ ÇáÅÓáÇãíÉ –Ïæä ÇÓÊËäÇÁ– ãä ÃáöÝ ÇáÑßÇÆÒ¡ Åáì íÇÁ ÇáÊÚ...
	æãä ÏÇÎá ÇáÕíÇÛÇÊ ÇáÚÇáãíÉ ÇáãäÍÑÝÉ ÓíøóÓ ÇáãåäÏÓæä ÃáæÇä ÃóÚáÇãåÇ¡ æßõÊõÈ ÅöÚáÇãåÇ¡ ææÌåæÇ ÃÞáÇãåÇ æÃÝáÇãåÇ¡ æÑÓãæÇ ááÃÌíÇ...
	æßãÇ ÓÞØÊ ÏæáÉ ÇáÞÑÇÑ Ýí ÊÑßíÇ – ÞÈíá ÇáÍÑÈ ÇáÚÇáãíÉ ÇáÃæáì – ãä ÎáÇá ÇáåÏã ÇáÏÇÎáí Ýí ÈäíÇä ÇáÏæáÉ º ÝÞÏ ÊÑÓÎ ÇáåÏã æÇáÏãÇ...
	æåÐÇ ãÇ ÚÈÑ Úäå ÑÓæá ÇáÃãÉ – ÇáÐí áÇ íäØÞ Úä Çáåæì - Ýí ÍÏíËå : 
	æãä åÐÇ ÇáãäØáÞ ÇáæÇÚí ÇáÐí áÇ ãÌÇá Ýíå ááÙáã æáÇ ááÅÌÍÇÝ¡ ßãÇ áÇ ãÌÇá Ýíå ááãÌÇãáÉ æáÇ ááãßÇÈÑÉ º íãßä ÇáÞæá ÈÃä ÇáÓÞæÝ Çá...
	æßáøõ ãÇ äÊÌ Úä åÐå ÇáãÑÇÍá ÇáãÖØÑÈÉ ãä ÊÍæáÇÊ æãæÇÞÝ¡ æÍÏæÏ ãÍáíÉ Ãæ ÏæáíÉ¡ Ãæ ÞÑÇÑÇÊ Ãæ ÅáÒÇãÇÊ¡ æÈÑÇãÌ ÊÚáíã æÊÑÈíÉ æËÞÇ...
	ÅääÇ ÚäÏãÇ äÖØÑ Åáì ÅÚÐÇÑ ÓÞæÝäÇ ÇáãäåÇÑÉ Úä ÊÍãá ÊÈÚÇÊ ÇáÚãÇáÉ ááÞæì ÇáÚÇáãíÉ º ÝáÇÈÏ Ãä äÝåã ÇáãËá ÇáÞÇÆá : (( ãÇ áÇ íÊÍÞ...
	ÇáÃæáì : ÎÏãÉ ÇáÃãÉ ÇáãÛáæÈÉ¡ æÇáÓíÑ ÈåÇ Ýí ÇáæÇÞÚ ÇáãÛáæÈ Úáì ÇáßíÝíÉ ÇáãÝÑæÖÉ¡ Úáì ãÇ ÝíåÇ ãä ÚÑÌ æÍÑÌ æåÑÌ¡ æãÇ ÍíáÉ Çáã...
	æÇáËÇäíÉ : ÇáÇÓÊÝÇÏÉ ãä ãæÞÚ ÇáÞÑÇÑ ÇáßÇÝÑ¡ æãÕÏÑ ÇáÍÑßÉ ÇáÐí áÇ ÈÏíá Úäå Ýí ÙÇåÑ ÇáÍÇá¡ æÊÍÞíÞ ãÕÇáÍå ÇáÚÇáãíÉ ãÞÇÈá ÊÍÞíÞ...
	æÇáÎØÑ Ýí åÐå ÇááÚÈÉ ÇáÔÇÆßÉ Ãä ßËíÑÇð ãä ÑßÇÆÒ åÐå ÇáÓÞæÝ¡ ÃæÛá Ýí ÇáÏÝÚ ÈÚÌáÉ ÇáÚãÇáÉ áÊÍÞíÞ ãÕÇáÍ ÇáßÝÇÑ¡ ÍÊì ÊÂãÑ Úáì Ç...
	áÞÏ ÔåÏÊ ãÓÇÑÍ ÇáÃÍÏÇË ÇáãÊÊÇáíÉ ÎØÑ åÐå ÇáÚãÇáÇÊ Úáì Øæá ÇáãÓÇÍÉ ÇáÅÓáÇãíÉ æÇáÚÑÈíÉ¡ æÈÑÒÊ äãÇÐÌ åÐå ÇáãÓÇæãÇÊ ÌáíÉð æÇÖÍÉ...
	ßËíÑÇð ãÇ íÚÊÑÖ ÇáÞÑÇÁõ Úáì ÚÑÖäÇ ááÃÍÏÇË æãÔÇßá ÇáæÇÞÚ¡ æíÞæáæä : Åä ãÇ ÊßÊÈæäå áÇ íÍãá ÍóáÇð¡ æÅäãÇ íÍãá ÊÔÎÕíÇð ÝÞØ. æÅÐ...
	ÅääÇ áä äÊÔÇÁã ÃÈÏÇð¡ ÝÇáÅÓáÇã Ïíä ÇáÊÝÇÄá º æáßäÇ äÚÊÞÏ Ãä æÖÚó ÇáÍáæá¡ Ýí æÇÞÚ ãÚáæá¡ ÍÏËñ ÓÇÈÞñ áÃæÇäå (
	Footnote
	æÅÐÇ ãÇ ÊÖÇÝÑÊ ÚÞæá ÇáãÓáãíä ÚäÏ ÇáÅÏÑÇß¡ æåã Ýí ÈÏÇíÉ æÚíåã ááÍÞÇÆÞ æÇáÙÑæÝ º ÚäÏåÇ ÊØÑÍ ÇáÍáæá¡ Ãæ ÈÚÈÇÑÉ ÃÕÍ: ÓÊóÝúÑöÖõ ...

	Åä ÚãÞ ãÔßáÉ ÇáÃãÉ ÇáÅÓáÇãíÉ Ýí ÇáãÑÍáÉ ÇáãÚÇÕÑÉ ÛíÇÈ ÇáæÚí ÇáËÇÈÊ Úä ÇáÅÓáÇã æÌÏÇÑÊå ÇáÚÇáãíÉ ßãÚÇÏá ÑÇÌÍ ÝßÑÇ æÓíÇÓÉ æÇÞÊ...
	æÅÐÇ ãÇ ÇÝÊÑÖäÇ Ãä åäÇß ãä íÏÑß åÐå ÇáãÓÃáÉ ãä ÇáãÓáãíä ÝÅä ÇáÇäÓáÇÎ ÇáãÊáÇÍÞ Ýí ÌÓÏ ÇáÃãÉ ÞÏ ÌÚá ÇáÅÝÕÇÍ áÇ íÊÌÇæÒ ÇáÔÝÊíä...
	ßÊÈ ÇáÈÇÑæä ÏÔÊæÑ äíá ÏæßæäÓÊÇäÈÊ : Åä ÏæÑ ÇáÖÇÈØ Ãæ ÇáÞÇÆÏ åæ Ãä íÊßÝá ÈÓÍÞ Ãí ÞæÉ ÅÓáÇãíÉ¡ æÅä ÇáÐí íÃÎÐ Úáì ÚÇÊÞå ÊÍØíã ...
	æÊÍÊ åÐå ÇáãÈÇÏÆ ßÇä ÇáÇÓÊÚãÇÑ íÚãá æíäÇÖá ÈÃÓÇáíÈ ãÎÊáÝÉ¡ æíãßä ãÚÑÝÉ äãæÐÌíä ÎØíÑíä ãäåÇ Ýí ÓíÇÓÉ ÈÑíØÇäíÇ æÅíØÇáíÇ . æßÇ...
	ßÊÈ ÌÇßæÈ ÇáÈÑíØÇäí Úä ÓíÇÓÉ ÏæáÊå Ýí äÙÑ ÇáÂÎÑíä : ßÊÈ ÚäÇ ÝÑäÓí ÞÇÆáÇð : ÓæÝ áä íÝÑÖ ÇáÅäÌáíÒ áÛÊåã æáÇ ãÏäíÊåã Ãæ ÍÖÇÑÊå...
	Footnote

	Ëã íÞæá: æÇáÑÌá ÇáÅäÌáíÒí áíä æÓíØ Ýí ÚáÇÞÊå ãÚ ÇáäÇÓ áÏÑÌÉ Ãäå áÇ íÓÊËíÑ ßÑÇåíÊåã¡ æáÇ íÓÊÝÒ ÛíÑÊåã æÍãÇÓåã¡ æÇÎÊáÇØå Èåã ...
	æßÊÈ Úä ÇáÅíØÇáííä : Åä ÇáÅíØÇáííä íÊÕÑÝæä ÈÍÐÑ ÔÏíÏ¡ æÇåÊãÇã ßÈíÑ¡ æÍÑÕ ÒÇÆÏ ÍÊì áÇ íãÓæÇ ÇáÚÇØÝÉ ÇáÅÓáÇãíÉ¡ æíÌÑÍæÇ ÃÍÇÓí...
	æíÞæá Ýí äÝÓ ÇáãÕÏÑ: æÇáÍÖÇÑÉ ÇáÅíØÇáíÉ Ýí ÅÑÊÑíÇ ÊÓÚì Åáì ÌÚá ÇáäÇÓ ÅíØÇáííä¡ æÊÚãá Úáì (( ØóáúíóäóÊöåã ))(
	Ëã äÞá ÇáßÇÊÈ ÌÇßæÈ Úä ÃÍÏ ÇáãÄáÝíä Ýí ßÊÇÈ (( ÃÈÍÇË Ýí ÇáÓíÇÓÉ æÇáÇÓÊÚãÇÑ ))¡ æÇáÐí ÞÇÑä Ýíå Èíä æÌåÇÊ ÇáäÙÑ ÚäÏ ÇáÝÑäÓííä...
	Footnote
	Footnote
	Footnote

	ÈíäãÇ ÕæÑ ÇáßÇÊÈ ÇáÃÓáæÈ ÇáÅäÌáíÒí ÈÃäå ÚÈÇÑÉ Úä ÊÑß ÇáÍßã ÇáÐÇÊí ááÔÚæÈ æÇáÃÞÇáíã ÇáÊí ÊÍÊ ÅÔÑÇÝåã¡ æááæØäííä ãä ÃÈäÇÁ ÇáÈ...
	Footnote
	ãä ÚÌíÈ ãÇ ÊõÝÑÒå ÇáãÑÇÍá æÊÈÏíå ÇáÃíÇã æÍÏÉõ ÇáËãÑÇÊö æÇáÃåÏÇÝ ÇáÊí íÌÊãÚ Ýí ÓÈíáåÇ ÇáÃÖÏÇÏ¡ æåí ÃíÖÇ æÍÏÉ ÇáÚãá æÇáæÙíÝÉ ...
	ÝÇáãÓÊÚãÑæä ÇáÛÑÈíæä æÇáÔÑÞíæä Ýí ÇáãÑÇÍá ÇáÓÇÈÞÉ äÌÏåã Ýí ÇáÅØÇÑ ÇáÚÇáãí ãËáæÇ ÕÑÇÚÇ ÓíÇÓíÇ ãÍÊÏãÇ ÝíãÇ Èíäåã ¡ ÃÏì Åáì ÇÓ...
	æÝí ßá ÇáÃÍæÇá íßæä ÇáãÓÊËãÑ áåÐå ÇáÕÑÇÚÇÊ åí ÇáÞæì ÇáÇÓÊÚãÇÑíÉ ÐÇÊåÇ¡ ÓæÇÁ ÈÇáåíãäÉ ÇáÓíÇÓíÉ Ãæ ÈÊÓæíÞ ÇáãÚÏÇÊ ÇáÚÓßÑíÉ æÖ...
	Èá æíÑÇåä ÃÍÏåã ÈÇáÏíä ßáå æÇáæØä æãÞÏÑÇÊå áíÑÖì Úäå ÓãÇÓÑÉ ÇáãÑÍáÉ ÇáÚÇáãíæä ¡ ÍÊì ÅÐÇ ãÇ ÇäÊåÊ ÝÊÑÉ ÇáÚãá ÇáãÓÑÍí æÇÌÊäì ...
	æáÞÏ ÔåÏÊ ÈáÇÏ Çáíãä -ßãËÇá- äãÇÐÌó ãÊäæÚÉð ãä ÓÞæÝ ÇáÓíÇÓÉ æãÕÇÏÑ ÇáÍÑßÉ ãäÐ ÚåÏ ÇáÇÓÊÚãÇÑ ÍÊì ÚåÏ ÇáÇÓÊËãÇÑ¡ æÇáãáÇÍÙ Ãä ...
	Åä ÇáãäØÞÉ ÇáÅÓáÇãíÉ æÇáÚÑÈíÉ ÊÚíÔ ãÑÍáÉ ÎÏÇÚ ÎØíÑÉ ÊÔÈå Åáì ÍÏ ßÈíÑ ãÑÍáÉ ÇáÕÑÇÚ Èíä ÇáÔÑÞ æÇáÛÑÈ¡ æÇáãÓÄæáæä Úä ÓíÇÓÉ ÇáÓ...
	æáíÓÊ Ýí ÇáÅÓáÇã ÚáÉ¡ æáÇ ÝíãÇ ÇÎÊáÝ Ýíå ÚáãÇÁ ÇáãáÉ¡ ÅäãÇ ÇáÚáÉ Ýí ÇáÓÞæÝ æÝíãóä ÊÖÚå ÇáÞæì ÇáãÍÑßÉ áÍãá æÏÚã åÐå ÇáÓÞæÝ¡ ...
	Ýãä ÇáÐí íÍãá ÇáãÇÁ æÇáÊÑÇÈ áÅÎãÇÏåÇ ¿¿..
	ÝßÇä ÇáÏæÑ ÇáÃæá ÓÍÈ ÇáÈÓÇØ ãä ÇáÔíæÚíÉ ÇáÚÇáãíÉ¡ æÊÝßíß ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÓæÝííÊí Åáì ÏæíáÇÊ¡ æÅÚÇÏÉ ÊÑßíÈ ÇáÓÞæÝ ÇáÓíÇÓíÉ æÈÑÇãÌå...
	Åä áÚÈÉ ÇáÍßã åí ÃÎØÑ ÚÑæÉ Êßáã ÚäåÇ ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÂáå æÓáã æßÔÝ ÚáÊåÇ Ýí ÇáæÇÞÚ¡ Èá ÊäÇæáåÇ ÇáÞÑÂä ÇáÚÙíã Ýí ãæ...
	æÇáÊÏãíÑ ãä ÃÓÈÇÈå ÝÔá ÇáÅäÓÇä Ãä íÑÊÞí Åáì ãÇ ØáÈå ãäå Çáãáß ÇáÏíÇä º áÃä ÇáÇäåíÇÑÇÊ ÇáÓíÇÓíÉ æÇáÇÞÊÕÇÏíÉ æÇáÇÌÊãÇÚíÉ Ýí Ç...
	æÅäãÇ ßÇä ÇáßÇÝÑ íÚÊÈÑ Ðáß ÝÊÍÇ æäÕÑÇ ááãÈÏÃ ÇáßÇÝÑ Úáì ÇáÚÞá ÇáãÓáã ÇáÐí íÚÇãá ÇáÍíÇÉ ÈÇáÓØÍíÉ æÇáÓÐÇÌÉ . ÝÚáì ÓÈíá ÇáãËÇá...
	ÝÞÏ ÊÍÏË Ýí Õ 209 Úä ÇáÍÑÈ ÇáÚÇáãíÉ æÏæÑ ÚÏä Ýí äÕÑÉ ÇáÅäßáíÒ ÝíÞæá: æÚäÏ ÅÚáÇä ÇáãÇäíÇ ÇáÍÑÈ ÃõÞíãÊ ÇáÕáæÇÊ æÞÏãÊ ÇáÇÈÊåÇá...
	æáã íÞÝ ÇáÊåßã ÚäÏ åÐÇ ÇáÍÏ Èá ÊÚÏÇå Åáì ÃÕÍÇÈ ÇáãÑÇÊÈ ÇáÇÌÊãÇÚíÉ ÇáÐíä ÇÓÊõÛáÊ ØíÈÊåã æÓÐÇÌÊåã æÖÚÝ ãÏÑßÇÊåã ÇáÝßÑíÉ ßãäÕÈ...
	Åä åÐå ÇáÚÈÇÑÇÊ áæ ÕÍÊ ãä ÕÇÍÈ ãÞÇã ÑÝíÚ íäÊÓÈ Åáì Âá ÇáÈíÊ ÇáäÈæí æíãËá æÇÌåÉ ÑæÍíÉ Ýí ÚÏä áÃßÈÑ Ïáíá Úáì ÊÐæíÈ ÇáÛÑÈííä á...
	æåÇåæ ÇáãÄáÝ íÞÏã äãæÐÌÇð ÂÎÑ ãä ÓÎÑíÊå ÇáÞáãíÉ ÖÏ ÇáÚÞá ÇáÚÑÈí ÝíÞæá : ÈóÞöíóÊú ÚÏä ãÎáÕÉð áäÇ ÃËäÇÁ ÇáÍÑÈ Ýí Ííä Ãä ÊÚÇáí...
	æáã íÞÝ ÃãÑ ÇáÊåßã æÇáÓÎÑíÉ Úáì ÚÑÈ æãÓáãí ÚÏä¡ Èá ÊÚÏÇå Åáì ãÇ áÇÍÙå ãä ÓØÍíÉò ãä ÈÚÖ ÇáãäÓæÈíä áÏæáÉ ÊÑßíÇ ÇáÅÓáÇãíÉ¡ ÇáÐ...
	Footnote

	ßãÇ ÃÔÇÑ Úä ÊäÝíÐ ÎØÊå ãä ÏÇÎá ÈÑíØÇäíÇ ÈÞæáå: ÊÞÏãÊõ Åáì ÇáÓÝÇÑÉ ÇáÊÑßíÉ Ýí áäÏä ÚÇÑÖÇð ÎÏãÇÊí áÊÑßíÇ Ýí Êáß ÇáÈáÇÏ¡ æßÇä ...
	æÈäÝÓ ÇáÃÓáæÈ ÇáãáÊæí íÚÈÑ ÇáãÄáÝ Úä ÍÞíÞÉ ÓíÇÓÉ ÇáßÇÝÑ æáßä Úáì áÓÇä ÇáÚÑÈ ÝíÞæá: áÞÏ äÓÈ ÈÚÖ ÇáÚÑÈ ÇáÍÞÏ ÇáãÓÊÍßã Èíä (( ...
	Ëã íÕÝ ÏæáÊå æãßÑ ÓíÇÓÊåã ÈÚÏ Ãä ÇÓÊåÒÃ Úáì ØÑíÞÊå ÈÓáØÇä áÍÌ ÇáÐí äÞá Úäå Ãäå ÞÇá: ãä ÇáÃÝÖá ááÚÑÈ Ãä íäÙÑæÇ Ýí ãÕÇáÍåã¡ ß...
	Footnote
	æßÊÈ ÌÇßæÈ Õ185: æßÇä ÇáãÔÇíÎ æÇáÓáÇØíä ÇáÐíä íÍÕáæä ãäÇ Úáì ÇáãÑÊÈÇÊ¡ íãáßæä ÃÎÊÇãÇð ÒæÏäÇåã ÈåÇ¡ æÈÊáß ÇáÃÎÊÇã íÈÕãæä Úáì...
	æÝí Õ191 ßÊÈ íÞæá : æÇáÓíÏ ÃÍãÏ ÓáØÇä áÍÌ ßãÇ íÞæá ÈÇáßæä : ÚäÏå ÍßãÉ ÇáÊãÇÓíÍ ÇáÊí ÊÐÑÝ  ÇáÏãÚ ÚäÏãÇ ÊÔÊåí Ãßá ÇáÝÑíÓÉ¡ Ãæ...
	æßÊÈ ÌÇßæÈ Õ235 Úä ÇáÒÚãÇÁ ÇáÚÑÈ : ÝÌãíÚ ÃæáÆß ÇáËíÑÇä ÇáÚÑÈ ÑÛÈæÇ Ýí ÇÎÊÝÇÁ ÇáÃÊÑÇß æÒãáÇÆåã Ýí ÇáÅÓáÇã æÅÎæÇäåã Ýí ÇáÏíä ...
	æÞÇá Úä ÇáÅÏÑíÓí : æßÇä ÇáÅÏÑíÓí – Ýí ÈÏÇíÉ ÇáÃãÑ – íÓÊÞÈá ÖíæÝå Ýí ÇáÛÓÞ ÝÞØ¡ æÈÚÏ Ãä íÑÎí Çááíá ÓÏæáå¡ æÞÏ ÓÎÑÊ ãä åÐÇ Çá...
	æÞÇá Úä ÇáÝÖáí æÇáÚæáÞí Õ246: æáÞÏ ÇÓÊÏÚíÊ ÇáÝÖáí¡ æÃÑÓáÊ Ýí ØáÈå ãä ÃÌá Ãä ÃÕÈÍ ÞÇÏÑÇð ÈÚÏ Ðáß Úáì ÇáÊÒæÏ ÈÍÇÕáÇÊ ÈáÇÏå¡ æ...
	æÞÇá Úä ÇáæÇÍÏí : æÊÍÏËäÇ Úä ÇÓÊÚãÇá ÇáÃáãÇä ááÛÇÒ ÇáÓÇã¡ æÞÏ ÓÃá ÕÏíÞí ÇáæÇÍÏí : áãÇÐÇ áã äÓÊÚãá ãËá Ðáß ¿ ÝÞáÊ áå : Åä Çá...
	æÞÇá Õ257 Úä ÞÇÆÏ ÊÑßí -íãËá ÏæáÉ ÇáÅÓáÇã- : æÕá ÃæáÆß ÇáÖÈÇØ ÚäÏ ÇáæÞÊ ÇáãÍÏÏ áÃÏÇÉ ÕáÇÉ ÇáãÛÑÈ ÊãÇãÇð¡ ÝØáÈÊ Åáíåã ÇáÞíÇã...
	Footnote
	Footnote
	Footnote

	æÌÇÁ Ýí ßÊÇÈ (( áæÑäÓ áÛÒ ÇáÌÒíÑÉ ÇáÚÑÈíÉ.. )) Õ276 Úä ÇáÔÑíÝ ÇáÍÓíä Èä Úáí : æËãÉ Úãá ÂÎÑ ÞÇã Èå ÇáÔÑíÝ ÍÓíä Èä Úáí íÈÚË Ú...
	æÇáÛÑíÈ Ãä ÇáÔÑíÝ ÞÈá ÇáæÓÇã ãä íÏ áæäÇ ÑæÓÊæÑÒ ÇáÐí ßÇä íÔÛá ÚäÏÆÐ ãäÕÈ ÍÇßã ÌÒíÑÉ ÞÈÑÕ¡ æÇáÐí ßÇä ÎÇÏãÇ ááæÑäÓ ØæÇá ÇáËæÑ...
	ææÑÏ ÃíÖÇ Ýí Õ286 ãä ÇáßÊÇÈ ÐÇÊå ÓÎÑíÉ ÃÎÑì ãä ãæÞÝ ÇáÃãíÑ ÚÈÏÇááå Èä ÇáÍÓíä ÃãÇã ÈÑíØÇäíÇ¡ ÞÇá: æÕáÊ ÃäÈÇÁ Ýí ÔåÑ ßÇäæä Çá...
	æÓÑ ÚÈÏÇááå ãä åÐÇ ÇááÞÇÁ æáã íÓÊÛÑÈå¡ æÏÚÇ Åáì æÞÝ ÇáÒÍÝ Úáì ÓæÑíÇ¡ æáãÇ ÇäÚÞÏ ãÄÊãÑ ÇáÞÇåÑÉ ÃÚáä äÝÓå ÃãíÑÇ Úáì ÔÑÞí ÇáÃÑ...
	Footnote
	Åä ãÓÃáÉ ÇáÊäÝíÐ ÇáØæÚí áÓíÇÓÉ ÇáÓÞæÝ ÇáÇÓÊÚãÇÑíÉ ÃÏì Åáì ÅäÌÇÍ ßÇÝÉ ÎØØ ÇáÕáíÈíÉ æÇáíåæÏíÉ Ýí ÚÇáãäÇ ÇáãÛáæÈ ãäÐ ÚåÏ ÇáÛÒæ...
	æáÚá ÖÍÇíÇ ÇáãÌÊãÚ ÇáãÚÇÕÑ Ýí ÃæØÇääÇ ÇáããÓæÎÉ íÓÎÑæä ßËíÑÇ ãä ÃÔÈÇåäÇ æÃãËÇáäÇ ÇáãÔÊÛáíä ÈÞÖíÉ ÇáÏíä¡ æÇáÍÏíË Úäå Ýí ÇáÃæÓ...
	Åä ÇáÚÞæá ÇáãÚÇÏíÉ ááÅÓáÇã ÃóÑúåóÞóÊú ÞõÏÑÇÊöåÇ Ýí ÓÈíá ÕäÇÚÉ ÇáãÓáã ÇáãäåÇÑ¡ ÈíäãÇ ÇáÅÓáÇã – ÈÑÛã ãÇ íÞÇá Úäå ÚäÏ ãÎÏæÚí Ç...
	æÇáíæã æäÍä Ýí ÛÇíÉ ÇáÅÍÈÇØ äÚÇäí ãä æØÃÉ ÇáÈÑÇãÌ ÇáãÑÓæãÉ ÞãÉð æÞÇÚÏÉð¡ áÇ íÓÚäÇ ÅáÇ Ãä äãÖí Ýí ßÔÝ ËÛÑÇÊ ÇáßÐÈ æÇáÅÝß¡ áí...
	ÞÇá ÇáãÓÊÔÑÞ ÕãæÆíá ÒõæöíãóÑ Ýí ãÄÊãÑ ÇáÞÏÓ ÇáÊÈÔíÑí ÇáÐí ÇäÚÞÏ Ýí ÔåÑ äíÓÇä ÚÇã 1935ã ÅÈÇä ÇáÇÍÊáÇá ÇáÈÑíØÇäí áÝáÓØíä ãÎÇØ...
	Åäßã ÃÚÏÏÊã ÔÈÇÈÇ Ýí ÏíÇÑ ÇáãÓáãíä áÇ íÚÑÝ ÇáÕáÉ ÈÇááå æáÇ íÑíÏ Ãä íÚÑÝåÇ.. ÃÎÑÌÊã ÇáãÓáã ãä ÇáÅÓáÇã æáã ÊÏÎáæå ÇáãÓíÍíÉ.. ...
	Åä ãåãÊßã ÊãÊ Úáì Ãßãá ÇáæÌæå¡ æÇäÊåíÊã Åáì ÎíÑ ÇáäÊÇÆÌ¡ æÈÇÑßÊúßõãõ ÇáãÓíÍíÉõ¡ æÑÖí Úäßã ÇáÇÓÊÚãÇÑ¡ ÝÇÓÊãÑæÇ Ýí ÃÏÇÁ ÑÓÇáÊ...
	åßÐÇ ßÇä ÚÇã 1935ã¡ æÅäå áÚåÏñ ÈÚíÏñ áæ äÙÑäÇ Åáì ãÇ Íá ÈãÌÊãÚÇÊäÇ ÈÚÏ Ðáß ãä ÊÍæáÇÊ ÇáÓÞæÝ ÇáãäåÇÑÉ¡ æãÇ ÃÝÑÒå åÐÇ ÇáÊÍæá ...
	áÞÏ ÝÞÏ ÇáÅÓáÇã ÓíØÑÊå Úáì ÍíÇÉ ÇáãÓáãíä ÇáÇÌÊãÇÚíÉ¡ æÃÎÐÊ ÏÇÆÑÉ äÝæÐå ÊÖíÞ ÔíÆÇð ÝÔíÆÇð¡ ÍÊì ÇäÍÕÑÊ Ýí ØÞæÓò ãÍÏÏÉò¡ æÞÏ Ê...
	æÇáäÔÇØ ÇáÊÚáíãí Ýí ÚÇáãäÇ ÇáÚÑÈí æÇáÅÓáÇãí Úáì ÇáäãØ ÇáÛÑÈí ÞÏ ÇäÊÔÑ æÊÝÔì ÍÊì ØÛì Úáì ßÇÝÉ ÇáÃÓÇáíÈ ÇáÊÚáíãíÉ ÇáÊÞáíÏíÉ Ç...
	Footnote

	ßÊÈ ÇáãÈÔøÑ Êßáí: íÌÈ Ãä äÔÌÚ ÅäÔÇÁ ÇáãÏÇÑÓ Úáì ÇáäãØ ÇáÛÑÈí ÇáÚáãÇäíº áÃä ßËíÑÇ ãä ÇáãÓáãíä ÞÏ ÒÚÒÚ ÇÚÊÞÇÏåã ÈÇáÅÓáÇã æÇáÞ...
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